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NEBE' SURESi 

(Mekke'de mlzil olmu§tur.) 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 

1 - N eyi soru~turuyorlar? 
2 - Buyuk . haberi mi? 
3 - Ki onlar, bunun uzerinde ihtilafa du~mektedirler. 
4 - Hay1r, ileride bileceklerdir. 
5 - Yine hay1r, .ileride bileceklerdir. 
6- Yeryuzunu bir bef?ik yapmad1k rn1? 
7 - Daglan da birer kaz1k? 
8 - V e sizi c;ift c;ift yarattlk. 

Tefsir ; C. XV. F : 517 
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9- Uykunuzu dinienme klld1k. 
10- Geceyi bir ortu k1Id1k. 
11- Gunduzu de mai~et vakti klld1k. 

(CUz: 30; Sure: 78 

12 - Ostunuzde yedi sagiam gok bina ettik. 
\ 

13 - P1nl p1ni pariayan bir kandii astlk. 
14 --:- Siki~tlnim1~Iardan da ~ani ~ani bir su indirdik. 
15 - Ki onunia taneier ve bitkiler ~akarahm. 
16 - Ve sarma~ doia~ bahc;eier yetirelim. 

Biiyiik Haber 

Allah Teala, k1yametin vukuunu inkar ederek soru soran kafirleri 
reddedip buyuruyor ki: <<N~yi sorw~turuyorlar? Btiytik haberi mi?» Sor
duklan §ey midir? K1yametin durumunu mu soruyorlar. Bu deh§et ve
rici, goz kama§tlnci, feci bir haberdir. Katade ve ibn Zeyd, ((btiytik ha
berin» oltimden sonra dirilme oldugunu soylerler. Mtici'l~hid ise bunun 
Kur'an oldugunu sayler. Birinci gorti§ daha a~1ktlr. <;unkti Allah Teala 
ayetin devammda: «Ki onlar, bunun tizerinde ihtilafa dti§mektedirle:r.» 
buyuruyor. Yani insanlardan bir k1sm1 onu kabul edip inanmakta, bir 
k1sm1 da inkar etmektedir. 
. Mtiteak1ben de k1yameti inkar edenleri tehdid ederek: «Hay1r, He
ride goreceklerdir. Yine hay1r, elbette gortip bileceklerdir.» buyuruyor. 
Bu, kuvvetli bir tehdid ve ag1r bir azab vaadidir. 

Arkasmdan Allah Teala ytice kudretinin harika ·§eyleri ve akll er
mez halleri yaratmaya yettigini belirterek soze ba§hyor. Bu ifadeler 61-
dtikten sonra dirilme ve diger konularda Allah'm kudretini gostermek
tedir. Buyuruyor ki: ((Yerytiztinti bir be§ik yapmad1k m1?» Yaratlklarm 
emrine haz1r k1hp ona boyun egdirmedik mi? Sabit, hareket.siz bir ka
ra par~as1 yapmad1k m1? «Daglan da birer kaz1k?» Allah Teala daglan 
birer kaz1k yapmi§, onu yerytiztintin tizerine oturtarak peki§tirip ka
rarla§tlrml§ ve boylece yerytizti k1m1ldamaktan uz_akla§lp tizeri:n.dekile
ri sarsmaz olmu§tur. 

«Ve sizi ~ift ~ift olarak yarattlk.» Erkek ve di§i olarak. Her biriniz 
digerinden yararlamr ve bOylece soyun devam1 saglamr. Nitekim Rum 
suresinde de §6yle buyurmaktad1r : «Kendileriyle huzura kavu§mamz 
i~in size kendi nefislerinizden e§ler yaratlp aramzda sevgi ve merhamet 
var etmesi de O'nun ayetlerindendir. ~tiphesiz ki bunlarda, dti§tinen bir 
kavim i~in ayetler vardir.» (Rum, 21) 

«Uykunuzu dinlenme k1ld1k.» Hareketin kesildigi bir an k1ld1k ki 
fazla gidip gelmelerden dogan huzursuzluk onlenip tam bir rahat sag
lansm. <;tinkti gtindtiztin mai§et pe§inde ko§up durursunuz. Benz& bir 
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ayet. daha once Furkan suresinde (ayet, 47) ge~mi§ti. 
<~Geceyi bir ortu klldlk.» · Karanh~ ve zultimatlyla insanlan ku§a

tan bir ortu. Nitekim <~Andolsun; btirtiytip orttugu zaman geceye.» 
(Leyl, 1) buyurulmaktadir. 

( ... ) 
Katade der ki: c<Geceyi bir ortu k1ldlk.>> Stikun ve huzur am, de

mektir. 
«Gtindtizti de mai§et vakti klld1k.>> ·Gundtizti de aydmhk ve parlak 

k1ld1k ki, insanlar o sure i~erisinde i§lerini gormek i~in gidip gelebil
sinler, kazanc;, gec;im ve ticaretlerini yap1p benzeri faaliyetlerini ger~ek- · 

le§tirebilsinler. «Ustuntizde yedi saglam gok bina ettik.» Yedi kat gogti. 
Yticeligi, saglamhg1, geni§ligi, sabit ve gezegen y1ld1zlanyla stislti 
saglam yedi gok bina ettik." 

«Pml pml parlayan bir kandil astlk.>> Btittintiyle yerytizti halk1ru 
aydmhga bogan ve ctimle kainatl I§Ikl-and1ran gtine§i. 

<ISikl§tmlrm§lardan da §anl §anl bir su indirdik.>> Avfi, ibn Abbas'
tan nakleder ki; burada sozu edilen «Siki§tmlmi§lardan>> maksat, ruz
gardir. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Said .. . Abdullah ibn Abbas'tan 
nakletti ki o; «Slkl§tlnlmi§lardan>> maksad, ruzgard1r, demi§tir. ikrime, 
Mucahid, Katade, Mukatil, Kelbi, Zeyd ibn Eslem ve oglu Abdurrah
man da bunun r.tizgar oldugunu soylemi§lerdir. Bu soztin anlam1, rtiz
gar bulutlardari suyu toparlay1p indirir,. demektir. 

Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'tan nakleder ki; o !<Slkl§tmlmi§lar
dan» maksad, buluttur, demi§tir. ikrime, Ebu'l-Aliye, Dahhak, Hasan, 
Rebi' ibn Enes ve Sevri de boyle demi§lerdir. ibn Cerir Taberi de bu go
rti§ti tercih etmi§tir. Ala der ki: Bu «Siki§tlnlrm§lardan» maksad, yag
mur yuklenmi§ olup da hentiz yagmami§ olan bulutlard1r. Nitekim bir 
kadmm ayba§ISI yakla§IP da hentiz adet olmad1g1 zaman araplar ona 
( ~ ;!,.1 ) «Slkl§tlhlml§ kadm» ta'birini kullamrlar. 

Ha.San ve Katade'nin de «Sikl§tlnlmi§lar» ta'biri ile goklerin kasde
dildigini soyledigi bildirilir. Ancak bu, garib bir gorti§ttir. 

En ac;1k gorti§; «slkl§tlnlrm§lar» kavliyle bulutlarm kasdedilmi§ 
olmas1d1r. Nitekim Allah Teala blr ba§ka surede §6yle buyurmaktadir: 
«Allah O'dur 'ki, rtizgarlan gonderip bulutlan ytirtitur ve onlan diledigi 
gibi gokte yayar ve k1s1m k1s1m Yigar. Nihayet sen de aralarmdan yag
murun ~1ktlgm1 gorursun.» (Rum, 48) 

<<~nl §anl bir su indirdik.» Mucahid, Katade ve Rebi' ibn Enes 
bunun akan bir su oldugunu soylerken, Sevri; ardarda gelE:m, der. ibn 
Zeyd ise btinun c;ok su· anlamma geldigini bildirir. ibn Cerir Taberi der 
ki: Araplarm soztinde c;okluk ifade eden bir nitelik ola~ak ( ~\ ) 
kelimesinin kullamldigi bilinen · bir §ey degildir. Bu kelime ancak ard 
arda doktilme anlarmna kullamllr. Nitekim Rasulullah (s.a.)m §6yle 
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·buyurdugu bilinmektedir: Haccm en faziletlisi ytiksek sesle telbiye ya
pllan ve develerin kam akltllan hactlr. Rasulullah bu kelimeyi kan do
'ktilmesi ve ak1t1lmas1 anlammda kullanml§tlr. Nitekim Rasulullah 
(s.a.)m yamna gelip, adet gordiigiinii ve kammn fazla aktlgml soyle
yen kadmm hadisinde; Rasulullah (s.a.) ona; pamukla kapamam ve 
ortmeni anlatlyorum, demi§ kadm; ey Allah'm RasUlii, bu pamukla tu
tulamayacak kadar fazla, §anl §anl aklyor, demi§tir. Bu ifade de gos
teriyor ki, ar_dl_ ~r~a~1 kes_ilmeyen akmaya ( ~~: ) kelimesi kullam-
hr. Allah en 1y1Sm1 b1lend1r. - -

ccKi onunla taneler ve bitkiler <;1karahm. Ve sarma§-dola§ bah<;e
ler bitirelim.» Bu, ardarda inen ve §anl §anl akan miibarek ve faydah 
sularla insanlarm biriktirip saklad1klan «taneler>> ve hayvanlarm ya§ 
olarak yedikleri ye§il «bitkilen> <;1karahm. Muhtelif renklerden, degi§ik 
~e§itlerden farkh koku ve tadlardan olu§an meyveler bitiren bah<;eler, 
bostanlar yeti§tirelim. Hepsi aym bolgede yeti§se de farkh tat ve lez
zette olan meyveler. «Sarma§-dola§ bah~eler» ibn Abbas ve bir ba§kas1 
der ki: Sarma§-dola§ anlamma gelen ( !ii.All.- ) ifadesi topluca, demek
tir. Bu, Allah Teala'mn Rad suresindeki §U kavli gibidir: «Yeryiiziinde 
.birbirine koffi§u toprak par<;alan, iiziim baglan, ekinler ve <;atalh <;a
talslz hurma aga<;lan vard1r. Hepsi de aym suyla sulamr. Ama lezzet<;e 
onlan birbirinden ayn kllffil§lZdlr. ~iiphesiz ki bunlarda, akleden bir 
kavim i<;in ayetler vardlr.» (Rad, 4) 

----- i Z A HI -----

Bu geni§ kainatm her taraf1m ihata eden, ak1llara durgunluk ve
ren tasvirleri ve sahneleri bir arada topluca gozler oniine seren bu be
yan tarzmda ibare ve laf1zlarm bir noktada toplam§l hislerde derin ve 
fevkalade te'sirler b1rakmaktad1r. Bir baklma kesilmeden devam eden 
tokmak darbelerini andmr. Muhatablara yoneltilmi§ istifhamlar ise 
dilde bir §eyi kuvvetlendirme yolu olarak kullamlmaktadlr. Burada da 
kasdedilen mana budur. Sanki kuvvetli bir -el, gafilleri durmadan sars1p 
durmaktad1r. Onlann kalb ve gozlerini, kendilerine sunulan ve gerisin
de tedbir, takdir, yaratma ve oldiirdiikten sonra tekrar diriltme kudre
tinin, mahlUkatl hesabs1z, cezas1z, ba§lbO§ b1rakmayan hikmetin bulun
dugu hadiselere ve kainata <;evirmektedir. i§te bu noktadan itibaren 
ihtilafa dii§tiikleri biiyiik haberle ·temasa ge<;mi§ oluyorlar. 

Dikkatlerinin <;ekildigi ilk nokta yeryiizii ve dagiar: 
«Yeryiiziinii bir be§ik, daglan da onun i<;in hirer direk kllmadlk · 

m1?» ( - ~l.f.. - ) Uzerinde her tiirlii hareket etmeye elveri§li olan, be§ik 
gibi insanlar1 i<;inde muhafaza etmektedir. Her iki mana birbirine ya
kmdlr. insan i<;in hangi medeniyet ve bilgi <;agmda olursa olsun bu el-
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le tutulur, gozle goriiliir bir hakikattir. Yeryiiziiniin bu §ekilde oldugu
nu anlamak i~in §iiphesiz derin bir bilgiye ihtiya~ da yoktur. Daglarm 
kaz1klar ve direkler halinde olciugu goriilmektedir. ibtidiH insan dahi 
bunu bilir. Her ikisine de ilk bakl§m ruhlarda b1rakt1g1 tesirler hi~ §iip
hesiz bu §ekildedir. 

Yalmz ne var ki i§in hakikatl, ibtidai insamn ilk nazarda hissetti- · 
ginden otede daha biiyiik ve daha etrafh bir mahiyet arzetmektedir. Hi~ 
§iiphesiz bu kainatm mahiyetine ve ge~irdigi merhalelere ait insan 
bilgileri arttik~a i§in hakikati goziinde daha da biiyiimekte, gerisinde 
bulunan biiyiik ilahi takdiri, son derece ince ve hikmetli tedbirleri ve 
bu varhgm ciiz'leri ve birbirlerine olan ihtiya~larmdaki intizam1 idrak 
etmektedir. Yeryiiziiniin insan hayatma elveri§li olarak bir yuva §ek
linde haz1rlanmas1 insamn da burasm1 bilgi ve tecriibeleriyle ISlah et
mek i~in ~ah§masl, iizerinde durulacak hadiselerdendir. 

Allah Teala'mn yeryiiziinii ya§amak i~in elveri§li kllmas1, bu za
hiri varhgm gerisinde gii~lii ve miidebbir bir. varhgm bulunduguna §Up
he gotiirmez bir delildir. 

Allah Teala, daglan da kaz1klar klld1. insan bu hakikati, §ekil ba
kimmdan goze goriindiigu gibi idrak eder. Bu haliyle ~ad1rlan yerli ye
rinde. tutan kaz1klara benzemektedir. i§in hakikatma gelince Kur'an'm 
bize ogrettigi ve bizim ondan anladiginnz, daglann, yeryiiziinii sabit 
tuttugu ve onun muvazenesini bazen denizlerin ~ukurlan ile daglann 
yiiksek tepeleri arasmda, bazen yeryiiziindeki k1vnmlarda bazen de 
daglarm muayyen noktalardaki ag1rhklatl sebebiyle zelzetelerin, §im
§eklerin ve yer sarsmtilarmm yapacag1 tahriblere m~.ni olu§unda mii
§ahede etmekteyiz. Bazen de heniiz ke§fedilmeyen diger sebeplerle ola
bilir. Nice me~hul kanunlar ve hakikatlar var ki, Kur'an-1 Kerim onla
ra i§aret etmi§ bulunmaktadlr. Fakat insanoglu bunlarm bir kiSmma 
ancak yiizytllar sonra ula§abilmektedir. 

Dikkatlerin ~ekildigi ikinci nokta ise, muhtelif yonleri ve hakikat
lanyla bizzat insan varhg1d1r: 

«Sizi ~ift ~ift yara tmad1k nn? )) 
Bu hakikat o kadar · a~1ktlr ki, insanoglu bunu da a~1k bir §ekilde 

kolayhkla anlayabilir. Allah insam di§i ve erkek olarak yaratml§tlr. Bu 
nev'in hayatlm ve devamm1 da iki ayn cinsin farkhh~ ve birbirleriyle 
olan miinasebetine dayah olarak var etmi§tir. Her insan bu a~1k haki
katl idrak edebilmekte, derin bir bilgiye muhta~ olmadan da bunlarm 
otesinde bir rahathk, bir lezzet, bir huzur ve bir degi§ikligin bulunaca
~m hissedebilmektedir. i§te bu sebeple Kur'an, insanogluna bunlan 
duyurmakta, o da hangi durumda olursa olsun, bunlan dii§unmeye yo
neldiginde, i§i anlamakta ve te'siri altinda kalmaktad1r. Bunlarm hep
sinde de gaye, nizam ve bir takdirin bulundugunu anlamaktadlr. 
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Bu hakikatm klymet ve derinligine dair kapall anlaYJ.§In otesinde 
diger dii§tiniilmeye deger noktalar da bulU:Iimaktadir. insanoglu bilgi
de ve tecriibelerde ilerledik~e bunlan da anlayabilmektedir. Dii§tiniilme
ye deger noktalardah biri, Allah Teala'mn bir damla nutfeden gortinii§
te bir fark olmaks1zm hem erkek hem de di§i yaratmas1d1r. Aym nutfe-
nin biri erkek, digeri de di§i olmakitadlr. Bunu ancak yarat1ci kudretin ki 
iradesine, O'nun gizli kudretine, ince hesablanna her bir nutfe i~in tak- m 
dirine baglamak gerekir. Yaratti~ bu ~iftler sayesinde hayat geli§ecek ye 
ve yiikselecektir. 

«Uykunuzu dinlenme vakti k1Imadlk m1? Geceyi bir ortu yapma- til 
d1k m1? Gtindiizii ~all§ma vakti kllmad1k mi?» nl:l 

Uykuyu dinlenme vakti yapmas1 da Allah Teala'mn be§~riyet i~in K 
klldlgl tedbirlerden biridir. idrak sahibi insanlan bir muddet i~in idrak- biJ 
ten ve duyarhktan ahkoymakta, onlan oliimle hayat aras1 bir durumda ta 
b1rakmaktad1r. Giindiizleri binbir me§akkat ve mucadele i~inde yoru- ka 
Ian viicudlan ve sinirleri bu yolla dinlendirmektedir. Bu olanlann hep- he 
si insamn mahiyetini anlamaktan aciz old~gu, iradesinin de i~in- C2 
de bulunmad1g1 hayrete deger bir yolla olmaktad1r. Uyku halinden uya~ ru 
mkhga, uyamkhktan uykuya nas1l ge~tiginin farkmda bile degildir. Uy- da 
ku halinde iken bir dii§iince ve duyarhk ta bahis mevzuu degildir. Bu, ell 
hi~ §iiph,esiz canl1lann yaratlh§larmdaki s1rlardan bir sird1r. Bu s1m K 
ancak onu yaratan ve ona bu s1rn veren bilir. Canlmm hayati da buna 
bagh olup hi~ bir canh yoktur ki uykusuz hayatlm devam ettirebilsin. ke 
Uykusuzluga dayanabilmek ancak muayyEm bir zamana bagh kalabi- ya 
lir. Uykusuz kalmaya mecbur olan bir canlmm sonunda olume mah- ir; 
kum olacag1 muhakkaktir. bt 

Uykuda vucud · ve sinirlerin ihtiyac1 haricinde bir tak1m s1rlar da se 
bulunmaktadlr. 0 ruha ~ok §iddetli hayat mucadelesi sonunda bir su-
kftnet bah§eder: Oyle bir siikftnettir ki, insanoglu bir mudde.t ic;in -is- ev 
ter istemez- silah ve kalkamm b1rakmaya ve kendisini sulh ve suku- V1 
nete teslime mecbfu olur. Her ferd suya ve ekmege mu:htac; oldugu ka- h1 
dar bu sukunete de muhtac;tir. Gozleri kapayan bu uyku hali yorgun ev 
ruhlarda, YJ.pranml§ sinirlerde, huzursuz nefislerde, titreyen gonullerde h! 
hazen mucizevi te'sirler meydana getirniektedir. Birka~ dakikaYJ. dahi isl 
ge~meyen bu uyku hali ferdin varhgmda tam bir ink1lab yapmakta, gii- la 

-ciinde, ruhunda tam bir yenilenme meydana getirmektedir. Uyand1gm- ta 
da tam manas1yla hafiflemi§ olur. Bu mucizenin varllgm1 Bedir'de, kl 
Uhud'da sava§an miisliimanlarm halinde butun a<;Ikllgi ile gox:mekte-
yiz. Bu sayede Allah Teala onlan yeniden guc;lendirmi§tir. f}u ayetlerde. r 
bunu beyan buyurmaktadlr: ((Hani 0, size kendi katmdan bir emniyet r~ 

olmak uzere sizi hafif bir uykuya daldirmi§tl.» (Enfal, 11), «Kederden n 
sonra, bir takimm1z1 kendinden ge~irecek huzur ve emniyet indirdi.» 
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-i imran, 154) Aym haller, birc;ok kimseler ic;in de zaman zaman ol
rnu~tur. i~te ayHte gec;en bu ( ~1:- ) hali canlllarm uyku yoluyla . 
~ ratlll~ zaruretlerinden bir zaruret olarak idrakten ve hareketlerden 

esilmek manasma kullamlmaktadlr. Yaratlcl kudretin Slrlarmdan bir 
~r. Allah'm nimetlerinden bir nimettir ki bunu ondan ba§ka vermeye 
·msenin giicii yetmez. Buna Kur'an'm beyan buyurdugu tarzda bak

.. lak, kalbe onun kendine mahsus husU.Siyetlerini ve onu yaratlll§ma 
·:erle§tiren eli, iizerinde derin derin dii~iiniip ibret almay1 hatlrlatlr. 

Yine Allah Teala'nm tedbiri ciimlesinden bir de, kainatm hareke
~mi canlllarm hareketine uygun tarzda k1lm1§ olmas1d1r. Nitekim insa
na, i§ten ve hareketten sonra dinlenmeyi ve. uyku halini bah~etmi§tir. 

Kainata da geceyi, istirahatin ve uykunun tam olabilmesi ic;in ortiicii 
bir elbise halinde koymu§tur. Giindiizii de hareketlerin ve kazanc;larm 
tam olabilmesi ic;in aydmhk olarak yaratml§tlr. Boylece mahlukatl ile 
kainat arasmda bir ahenk ve u'ygunluk mevcud olagelmi§tir. Bu alem, 
her. bak1mdan canhlarm ya§amasma uygun bir tarzda yaratllml§tlr. 
Canhlar da hereket ve ihtiyac;larmda kainatm ozelliklerine ve kanunla
rma uygun bir tarzda yaratllm1§lard1r .Bu iki halin uygunlugundan 
da bunlan yaratan ve c;ok ince bir tarzda uygunluk saglayan bu kudret 
elinin bedii bir hakikatl ortaya c;1km1§ olur. (Seyyid Kutub, Fi Zllal'il
Kur'an, XV, 463-467) 

«Daglan da birer kaz1k.•> Kaz1k anlam1 verdigimiz ( .)UJ":JI 
kelimesi ( .l!J ) kelimesinin c;oguludur. Ve tahta veya ba§ka uyna
yan, sars1lan ~eylerin c;ak1hp saglamla§tmld1g1 nesnedir. Eger; Allah'm 
iradesi ve kudreti diinyayt durdurmaya yeterli degil miydi? denilirse; 
buna §6yle cevab verilir : Evet yeterliydi. Ancak Allah sebeplerin mii
sebbibidir ve bu da O'nun kudretinin kemaline bir delildir. 

Baz1lan dediler ki: Gerc;ekte kaz1klar anlamma gel en ( ,) UJ ":JI 
evliyamn efendisi, esfiyanm havas1d1r. Onlar sabit daglar gibidirler. 
Varhk diinyas1 onlarla sabit olur. Ebu Said er-Harraz (Kuddise sirru
hu)a Evtad ve Ebdal'den hangisi daha efdaldir? diye soruldugunda; 
evtad, demi§tir. Bu nas1l oluyor? denildiginde §6yle demi§: Ebdal bir 
halden diger hale, bir makamdan diger makama degi§tirilirler. Etvad 
ise son noktaya ula§ml§tlr ve artlk onlar, olduklan yerde sabit kalml§
lardlr. MahlUkatm ayakta durmas1 onlarla kaimdir. ibn Ata der ki: Ev
tad istikamet ehlidirler, s1dk sahibidirler. Onlar her zaman temk!n ma
kamma yerle§mi§ olduklan ic;in hie; bir hal onlan degi§tirmez. 

Evtad dart tanedir. Birisine Abd'iil-Hayy denir ki; bu, ~ark'1 ko
rur. Birisine Abd'iil-Alim denir ki; bu, Garb1 korur. Birisine Abd'iil-Mii
rid denir ki; bu, Kuzeyi korur. Birisine de Abd'iil-Kadir denir ki bu Gii
neyi korur. 

Tefsir; C. XV. F: 518 
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Bu hakikatm klymet ve derinligine dair kapall anlayt§m otesinde 
diger dti§tintilmeye deger noktalar da bulU:nmaktadir. insanoglu bilgi
de ve tecrtibelerde ilerledik~e bunlan da anlayabilmektedir. Dti§tintilme
ye deger noktalardah biri, Allah Teala'mn bir damla nutfeden gortinti§
te bir fark olmaks1zm hem erkek hem de di§i yaratmas1du. Aym nutfe
nin biri erkek, digeri de di§i olmaktad1r. Bunu ancak yaratlci kudretin 
iradesine, O'nun gizli kudretine, ince hesablarma her bir nutfe ic;in tak
dirine baglamak gerekir. Yarattlgi bu c;iftler sayesinde hayat geli§ecek 
ve ytikselecektir. 

«Uykunuzu dinlenme vakti k1lmad1k m1? Geceyi bir ortti yapma
dlk rm? Gtindiizti ~ah§ma vakti kllmad1k m1?» · 

Uykuyu dinlenme vakti yapmas1 da Allah Teala'mn be§~riyet ic;in 
klldlgl tedbirlerden biridir. idrak sahibi insanlan bir mtiddet i~in idrak
ten ve duyarhktan ahkoymakta, onlar1 oltimle hayat aras1 bir durumda 
b1rakmaktad1r. Giindtizleri binbir me§akkat ve mticadele ic;inde yoru
lan viicudlan ve sinirleri bu yolla dinlendirmektedir. Bu olanlarm hep
si insamn mahiyetini anlamaktan aciz old~gu, iradesinin de ic;in
de bulunmad1g1 hayrete deger bir yolla olmaktad1r. Uyku halinden uya-: 
mkhga, uyamkhktan uykuya nas1l ge~tiginin farkmda bile degildir. Uy
ku halinde iken bir dii§tince ve duyarhk ta bahis mevzuu degildir. Bu, 
hie; §iiph.esiz canhlarm yaratlh§larmdaki s1rlardan bir sfrd1r. Bu s1rn 
ancak onu yaratan ve ona bu s1rn veren bilir. Canhmn hayatl da buna 
bagll olup hie; bir canll yoktur ki uykusuz hayatlm devam ettirebilsin. 
Uykusuzluga dayanabilmek aricak muayyt'm bir zamana bagll kalabi
lir. Uykusuz kalmaya mecbur olan bir canlmm sonunda oltime mah
kum olacag1 muhakka,kt1r. 

Uykuda vticud ve sinirlerin ihtiyac1 haricinde bir tak1m s1rlar da 
bulunmaktadir. 0 ruha ~ok §iddetli hayat mticadelesi sonunda bir sii
kftnet bah§eder: Oyle bir stikunettir ki, insanoglu bir mtidde_t ic;in -is
ter istemez- silah ve kalkamm b1rakmaya ve kendisini sulh ve stiku
nete teslime mecbfu olur. Her ferd suya ve ekmege mUhta~ oldugu ka
dar bu stikunete de muhtac;tlr. Gozleri kapayan bu uyku hali yorgun 
ruhlarda, y1pranm1§ sinirlerde, huzursuz nefislerde, titreyen goniillerde 
bazen mucizevi te'sirler meydana getirniektedir. Birkac; dakikaYI dahi 
gec;meyen bu uyku hali ferdin varhgmda tam bir ink1lab yapmakta, gti

·Ctinde, ruhunda tam bir yenilenme meydana getirmektedir. Uyandlgm-
da tam manas1yla hafiflemi§ olur. Bu mucizenin varhgm1 Bedir'de, 
Uhud'da sava§an miisltimanlarm halinde btittin ac;1khgi ile gormekte
yiz. Bu sayede Allah Teala onlan yeniden gtic;lendirmi§tir. §u ayetlerde. 
bunu beyan buyurmaktadlr: «Hani 0, size kendi katmdan bir emniyet 
olmak tizere sizi h.afif bir uykuya daldirmi§tl.» (Enfal, 11), «Kederden 
sonra, bir takimmiZl kendinden ge~irecek huzur ve erimiyet indirdi.» 
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·1-i imran, 154) Aym hailer, birc;ok kimseler ic;in de zaman zaman ol-
m~tur. i§te ayette gec;en bu ( ~1:- ) hali canhlarm uyku yoluyla . 
-aratlll§ zaniretlerinden bir zaruret olarak idrakten ve hareketlerden 
esilmek manasma kullamlmaktadlr. Yaratlcl kudretin Slrlanndan bir 
~r. Allah'm nimetlerinden bir nimettir ki bunu ondan ba§ka vermeye 

idrnsenin gucu yetmez. Buna Kur'an'm beyan buyurdugu tarzda bak
mak, kalbe onun kendine mahsus hususiyetlerini ve onu yaratlli§ma 
yerle§tiren eli, uzerinde derin derin dti§tinup ibret almay1 hatlrlat1r. 

Yine Allah Teala'nm tedbiri cumlesinden bir de, kainatm hareke
t ini canhlarm hareketine uygun tarzda k1lm1§ olmas1d1r. Nitekim insa
na, i§ten ve hareketten sonra dinlenmeyi ve. uyku nalini bah§etmi§tir. 
Kainata da geceyi, istirahatin ve uykunun tam olabilmesi ic;in ortucu 
bir elbise halinde koymw~tur. Gunduzu de hareketlerin ve kazanc;larm 
tam olabilmesi ic;in aydmhk olarak yaratmi§tir. Boylece mahlukat1 ile 
kainat arasmda bir ahenk ve uygunluk mevcud olagelmi§tir. Bu alem, 
her . bak1mdan canhlarm ya§amasma uygun bir tarzda yaratllmi§tlr. 
Canhlar da hereket ve ihtiyac;larmda kainatm ozelliklerine ve kanunla
nna uygun bir tarzda yaratllmi§lardir .Bu iki halin uygunlugundan 
da bunlan yaratan ve c;ok ince bir tarzda uygunluk saglayan bu kudret 
elinin bedii bir hakikat1 ortaya c;1km1§ olur. (Seyyid Kutub, Fi Zilal'il
Kur'an, XV, 463-467) 

«Daglan da hirer kaz1k.•> Kaz1k anlam1 verdigimiz ( .)UJ ~I 
kelimesi ( .l.iJ ) kelimesinin c;oguludur. Ve tahta veya ba§ka oyna
yan, sars1lan §eylerin c;ak1hp saglamla§tmld1g1 nesnedir. Eger; Allah'm 
iradesi ve kudreti dunyayt durdurmaya yeterli degil _miydi? denilirse; 
buna §6yle cevab verilir: Evet yeterliydi. Ancak Allah sebeplerin mi.i
sebbibidir ve bu da O'nun kudretinin kemaline bir delildir. 

Baz1lan dediler ki : Gerc;ekte kaz1klar anlamma gelen ( .)UJ~I 
evliyanm efendisi, esfiyamn havas1d1r. Onlar sabit daglar gibidirler. 
Varhk di.inyas1 onlarla sabit olur. Ebu Said er-Harraz (Kuddise sirru
hu)a Evtad ve Ebdal'den hangisi daha efdaldir? diye soruldugunda; 
evtad, demi§tir. Bu nasll oluyor? denildiginde §6yle demi§: Ebdal bir 
halden diger hale, bir makamdan diger makama degi§tirilirler. Etvad 
ise son noktaya ula§m1§tlr ve artlk onlar, olduklan yerde sabit kalml§
lardlr. Mahlukatm ayakta durmas1 onlarla kaimdir. ibn Ata der ki: Ev
tad istikamet ehlidirler, s1dk sahibidirler. Onlar her zaman temk!n ma
kamma yerle§mi§ olduklan ic;in hie; bir hal onlan degi§tirmez. 

Evtad dort tanedir. Birisine Abd'til-Hayy denir ki; bu, ~ark'1 ko
rur. Birisine Abd'til-Alim denir ki; bu, Garb1 korur. Birisine Abd'til-Mu
rid denir ki; bu, Kuzeyi korur. Birisine de Abd'Ul-Kadir denir ki bu Gu-
neyi korur. · 

Tefsir; C. XV. F : 518 
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Ebdal ise yedi tanedir ve bunlar yukardan a§ag1ya butun yerkure
sinin iklimlerini korurlar. 

Bu adm verilme §ekli §Undandir ki; onlardan bir ki§i olurse kirk
lardan - yani Nliceba'dan- bir ki§i onun yerine gec;er. K1rklarm ta
mamlanmasl ise tigyuzlerden birisi ile - yani Nukaba- ile olur. Ugyuz
lerin tamamlanmast ise Sulaha'dan birisi ile gergekle§ir. Hasta alma
Jan ve tedavi gormeleri dt§mda Ebdal bir yerde oturup kalmazlar. Eb
dal olduklan §eyin pe§inde giderler, yerler, ic;erler ve evlenirler. ir§ad 
li:utbu Teke burcunun naziri oldugu gibi. Ebdalin kutbu (kutb el-Ebdal) 

. c1a Sliheyl ytldtzt gibidir. Hz. Peygamber zamanmda Ebdalin kutbu 
U~eys el-Karani'nin amcas1 isamuddin Kuzeni idi. 0 vefat edince Mek
l<e ve Yemen arasmdaki ibn Ata Ahmed oldu. Hz. Peygamber'in zama
nmda Bi18J-i Habe§i yedi ebdaJden birisi idi. ~aJii merhum da kendi za
mamndaki dort Evtaddan birisi idi. (ismail Hakk1 Bursevi, Ruh el-Be
yan, x, 294) . 

~~---,000----------

17 - Dogrusu, hukum gunii; tayin edilmi$ bir vakittir. 
18 - Sur' a ufuruldugu gun, hepiniz boluk boluk gelir-

siniz. 
19 - Gok ac;Ilmi$, kap1 kap1 olmu$tur. 
20 -- Daglar yurutulmii$. serab olmu$tUr. 
21 ~- $uphesiz ki cehennem, bir gozetleme yeridir. 
:?.2 --- Azg1nlar ic;in vanlacak bir yer. 
23 -- Sonsuz devirler boyunca orada kalacaklard1r. 
24 -- Orada serinlik ve ic;ecek tadamayacaklardir. 
25 - Sade kaynar bir su ve bir de irinden baf?ka. 
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26 - i~lediklerine uygun bir ceza olarak. 
27 - <;unku onlar hi<; bir hesab beklemezlerdi. 
28 - Ve ayetlerimizi yalan say1p dururlard1. 
29- Oysa Biz, her ~eyi yaz1p saym1~tlk. 

8259 

30 - Oyleyse tadllllZ, bundan boyle size azabdan ba~· 
ka bir ~ey art1rmay1z. 

Hiikiim Giinii 

Allah Teala kiyamet gunu demek olan hukum gununden haber ve
rerek bunun ta'yin edilmi§ sureli bir §ey oldugunu, bu surenin artlp ek
silmeyecegini, Allah'tan ba§ka kimsenin onun vaktini kesin olarak bi
lemeyecegini haber veriyor. Nitekim Hud suresinde de: ((Biz o gunu an
cak belirli bir sureye kadar erteleriz.>> (Hud, 104) buyurulmaktadir. 

«Sur'a ufUrUldugu gun, hepiniz bi::ilUk bi::iluk gelirsiniz.)) Mi.icahid; 
zfunre zumre, diye mana verir. ibn Cerir de; her ummet Rasulu ile be
raber gelir, der. Nitekim Allah Teala «Butun insanlan i::inderleriyle be
raber c;a~rdigimiz gum buyurmaktadir. 

Buhari bu ayetle ilgili olarak der ki: Bize Muhammed ... Ebu Hu
reyre'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §i::iyle buyurmu§: iki nefha ara
SI kirktir. Ashab; kirk gun mu? deyince, Rasulullah (s.a.); bildirmekten 
kac;m1nm, dedi. Onlar kirk ay mi? dediler o; bildirmekten kac;mmm, 
dedi. Onlar kirk yil m1? deyince; bildirmekten kac;mmm, dedi. Sonra 
§6yle buyurdu: Ardmdan Allah Teala gi::ikten bir su indirir, siz bakla bi
ter gibi bitirilirsiniz. insamn her taraf1 c;urur, ancak bir kemigi c;uru
mez kibu kuyruk sokumu kemigidir. Kiyamet gunu yaratlklar o kisim
dan birle§tirilip meydana getirilir. 

«Gok ac;Ilmi§, kapi kapi olmu§tur.» Meleklerin inmesi i<;:in yol ve 
gec;it haline gelmi§tir. 

«Daglar yurutulmu§, serab oliDU§tUr.» Bu, Allah Teala'nm §U ka
villeri gibidir: <<Sen, daglan gi::irur ve yerinde durur samrsm. Oysa on
lar, bulut ger;er gibi ger;ip giderler.» (Neml, 88), «Daglar, atilmi§ renkli 
ytine benzeyecekler.)) (Karia, 5) Burada ise «Daglar yurutUlmu§, serab 
olmu§tur.'' buyuruyor. Yani bakan ki§i onun durdugunu samr, halbu
ki o mevcud degildir. Bundan sonra her §ey tamamen silinip gider, ne 
gaze gorunur, ne de izi kallr. Taha suresinde buyuruldugu gibi: HVe sa
na daglardan sorarlar. De ki: Rabbim onlan ufalaYIP savuracak, yer
lerini duz, kuru bir toprak haline getirecek. Orada ne bir r;ukur ne de 
bir tumsek gi::ireceksin.» (Taha, 105-107) Kehf suresinde ise §Oyle bu
yurmaktadir: ((Bir gtin daglan yuruturuz de sen, yeri dumduz gi::irur
stin. Hi~ birini birakmaksizm toplanz onlan.» (Kehf, 47) 
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«§iiphesiz ki cehennem bir gozetleme yeridir.)) HazirlanmHj gozet
lemektedir. <<Azgmlar ic;in.» Peygamberlere muhalefet eden azgm ve 
asiler ic;in. «Vanlacak bir yer.» Vanp doniilecek, gidip konaklanacak 
yer. Hasan ve Katade, bu ayetin tefsirinde derle·r ki: Hie; bir kimse ce
hennemden gec;meden cennete giremez. Eger beraberinde gec;i§ belgesi 
varsa cehennemden kurtulur, yoksa orada tutuklamr. Siifyan es-Sevri de 
der kl: Cehennemin iizerinde iic; tane koprii bulunmaktad1r. 

<cSonsuz devirler boyunca orada kalacaklard1r.» Sonsuz devirler sii
resince orada bekleyeceklerdir. Sonsuz devirler anlamma gelen 
( ~1..4>1 ) kelimesi, ( ~ ) kelimesinin cem'i olup zamandan bir 
mikdan Wtde ederse de bu mikdar iizerinde ihtilaf vard1r. ibn Cerir Ta
heri ... Salim ibn Ebu Cad'd'dan nakleder ki; Ali ibn Ebu Talib, Hilal 
el-Heceri'ye §Oyle demi§: Allah'm indirilmi§ olan kitabmdaki ( tli>l ) 
kelimesinin ne anlama geldigini samyorsunuz? 0; seksen sene, 'her se
ne on iki ay, her ay otuz giin, her giin de bin sene demi§. Ebu Hiireyre, 
Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Abbas, Said ibn Ciibeyr, Amr ibn Mey
mun, Hasan, Katade, Rebi' ibn Enes, Dahhak'dan da boyle dedikleri ri
rayet edilmi§tir. Hasan ve Siiddi aynca buna yetmi§ y1l ekler. Abdul
lah ibn Amr ise bu kelimenin k1rk y1l demek oldugunu ve bu y1llardan 
her birinin bizim saydig1m1z ytllarla bin yll anlamma geldigini bildirir. 
Bu iki rivayeti ibn Ebu Hatim nakleder. Bii§eyr ibn Ka'b der ki: Ba
na anlatlld1gma gore ( ~~1 ) iic; yiiz ylld1r. Her y1l iic; yiiz altmi§ 
giindiir, her giin bin y1lchr. ibn Cerir Taheri ve ibn Ebu Hatim bu riva
yeti naklederler. Sonra ibn Ebu Hatim der ki: Orner ibn Ali. .. Ebu 
Umame'den nakleder ki Rasulullah (s.a.) bu ayetin tefsirinde §Oyle de
mi§tir: ( ~t.o. Yl ) bir ay otuz giindiir, sene on iki ay ve iic; yiiz alt
ffil§ giindii;, onun her bir giinii de sizin saydiklanmzdan bin yildlr. §u 
halde ( ~1.4>1 ) otuz bin kerre bin y1l olmaktad1r. Bu hadis gerc;ekten 
miinkerdi~ . Gerek Kas1m, gerekse ondan rivayet eden Ca'fer ibn Zii
beyr metruk ravilerdir. 

Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Bize Muhammed ibn Mirdas Siileyman 
ibn Miislim'den nakletti ki, o §Oyle demi§: Siileyman et-Teymiye; hie; 
kimse ate§ten c;1kabilir mi? diye sordum. 0 dedi ki: Bana Nafi', Abdul
lah ibn Omer'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Hie; 
kimse cehennemde uzun siire kalmad1kc;a oradan c;1kamaz. 0 dedi ki: 
( tli>l ) kelimesi seksen §U kadar y1ld1r. Bir y1l sizin sayd1gm1zdan 
ilc; y'uz altmi§ giindiir. Sonra Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Siileyman ibn 
Muslim Basra'h me§hlir bir zattlr. Siiddi der ki: «Sonsuz devirler boyun
ca orada kalacaklardir.» Yedi yiiz devir. Her devir yetmi§ senedir, her 
sene iic; yiiz altml§ giindiir, her giin sizin sayd1gm1zdan bir sene gibidir. 
Mukatil ibn Hayyan der ki: Bu ayet Allah Teala'mn: «Oyleyse tad1mz, 
bundan boyle size azabdan ba§ka bir §ey artlrmaytZ.l> ayeti ile neshedil-
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mi§tir. HaJid ibn Madan da der ki: Bu ayet ve <<Rabbmm diledikleri 
miistesna» kavli tevhid ehli hakkmda nazil olmu§tur. Bu son iki riva
yeti ibn Cerir Taheri naklettikten sonra §Oyle der: «Sonsuz devirler bo- · 
yunca orada kalacaklard1r.>> kavli «orada serinlik ve i~ecek tadamaya
caklardlr.» kavline baghd1r. Daha sonra Allah Teala onlara, bir ba§ka 
§ekilde ve bir ba§ka tiirden azab haz1rlayacaktlr. Sonra Taheri der ki: 
Sahih olan Katade ve Rebi' ibn Enes'in dedigi gibi azabm bitmeyecegi
dir. Nitekim Muhammed ibn Abdurrahim . .. Salim'den nakleder ki; o, 
§oyie demi§tir: Ben Hasan'a Allah Teala'mn «Sonsuz devirler boyunca 
orada kalacaklardlr.» kavli soruldugunda §Oyle dedigini i§ittim : Son
•;uz devirlerden maksad, . say1lamayacak siiredir ki bu cehennemde ebe
di olarak kalmaktan ib9,rettir. Ancak sonsuz devir anlamma gelen 
( 4L4>1 ) kelimesi, yetmi§ Jlldtr. Onun her bir Jlh sizin saydtgmtzdan 
bin y!l gibidir. Said de Katade'den nakleder ki; o: «Sonsuz devirler bo
yunca orada kalacaklardlr.» kavline §Oyle mana vermi§tir: Kesintisiz 
ve bitimsiz olarak. <;unkii bir devir ge~ince arkasmdan bir ba§ka devir 
gelecektir. Ve bize bir devrin seksen sene oldugu soylenmi§tir. Rebi' ibn 
Enes de bu ayete §Oyle mana verir: Bu devirlerin saytsmt Allah'tan ba§
ka kimse bilmez .. Fakat bir tek devir seksen Jlldtr, bir ytl ii~ yiiz altrni§ 
giindiir, her gun sizin saydtklanmzdan bin ytl gibidir. Bunu ibn Cerir 
Taheri de rivayet eder. 

«Orada serinlik ve i<;ecek tadamayacaklardir.n Cehennemde kalble
rini serinletecek bir §ey bulamayacaklan gibi beslenecekleri rahat bir 
ic;ecek de bulamayacaklardir: «Sade kaynar bir su ve bir de irinden ba§
ka .•l Ebu'I-Aliye der ki : Kaynar su, serinlikten, irin de i~ecekten istisna 
eclilmi§tir. Rebi' ibn Enes de boyle der. Kaynar su anlamma gelen 
! ~~ ) kelimesi Sicakltgt son noktasma varrnl§ olan steak §eydir.. 
lrin anlamma gelen ( JL;JI ) kelimesi ise cehennem ehlinin irinle
tinden ak1p toplanan §eylerle·, onlann terleri, ya§lan ve yaralarmdan 
akan cerahattir. 0 soguktur ama soguguna dayamlmaz ve pis koku
sundan yanma yakla§tlmaz. Biz Sad stlresinde (ayet, 52) bu konuda ye
terli bilgiyi verdik, burada tekrarma gerek yoktur. Allah bizi ondan mu
hafaza buyursun. 

ibn Cerir Taheri der ki : «Orada serinlik ve i~ecek tadamayacaklar
chr. '> kavlindeki serinlikten maksad, uykudur. ( ... ) Taheri boyle zikret
mi§se de bunu hi~ bir kimseye isnad etmemi§tir. ibn Ebu Hatim de bu 
rivayeti Siiddi kanallyla Miirre'ye ula§tmr. Keza Miicahid'de de bu ri
vayeti nakleder. Begavi de Ebu Ubeyde ve Said'den bu rivayeti nakleder . 

cc t.~lediklerine uygun bir ceza olarak.l> Ula§tlklan bu ceza onlann 
yapmt§ olduklan bozuk amelletine ve diinyada iken i§ledikleri kotiili.ik
lere kar§thktlr, buna uygundur. Mucahid, Katade ve bir ba§kas1 boyle 
demi§tir. 
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((Qunku onlar, hi<; bir hesab beklemezlerdi.JJ Onlar ileride ceza go
rup hesaba <;ekilecekleri bir diyar bulunacagm1 kabul etmezlerdi. «Ve 
ayetlerimizi yalan SaYlp dururlardl.n Allah'm peygamberlerine indirdigi 
ve yaratlklanna lutfettigi huccet ve delillerini yalanlarlardl. Peygam
berlerine inad ve yalanlama ile kar§l <;1karlard1. 

( ... ) 
ccOysa Biz, her §eyi yaz1p saymi§tlk.n Biz kullann yaptlklan amel

lerin hepsini biliyorduk. Bunu yaznn§ ve buna gore cezaland1racakt1k . 
. i!}ledigi haylr ise haYirla, §er ise §erle cezalandlracaktlk. 

c<Oyleyse tadm1z, bundan boyle size azabtan ba§ka bir §ey artlrma
YlZ.n Cehennem ehline denir ki: i<;inde bulundugunuz azab1 tadm. Biz 
size aym tiirden azabtan ba§ka bir §ey artirmay1z. Katade Ebu Eyyllb 
el-.Ezdi'den nakleder ki Abdullah ibn Amr §Oyle demi§: Cehennem ehli
ne bu ayetten daha ag1r bir ayet nazil olmaml§tlr. Onlara surekli ola
rak azab artmlacaktir. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Muhammed ibn Mu
hammed ... Hasan'dan nakleder ki, Ebu Berze el-Eslemi'ye, Allah'm ki
tabmda cehennem ehli i<;in en ag1r gelen ayet hangisidir? diye sordum. 
0 dedi ki: Ben, Rasulullah (s.a.)m <<Oyleyse tadm1z, bundan boyle size 
azabtan ba§ka bir §ey artmnay1z.n kavlini okuyup; o topluluk Aziz ve 
Celil olan Allah'a isyan etmeleri nedeniyle helak oldu, dedigini i§ittim. 
Bu hadisin ravileri arasmcia yer alan Cisr ibn Ferkad butiinuyle zaYif 
bir hadis ra visidir. 

----- i Z A HI -----

Sonsuz y1llar anlamma gelen ( ' \~l4>1" ) kelimesi, ( ~I 
kelimesinin cem'idir ve bu seksen y1ld1r. Her y1l on iki ayd1r, tier ay otuz 
giindur. Her gun de bir Yild1r. Bu goru§ Ali ibn Ebu Talib'ten rivayet 
edilir. Denildi ki: ( · '-:-'lb. ~I ) on yedi bin y1ld1r. Bu soz her ne kadar 
uzun olursa-olsun bir sonun bulundugunu ifade eder. Halbuki kafirle
rin cehennemdeki azab1 sonsuzdur. Oyleyse «sonsuz devirlern sozunun 
anlann nedir? derseniz; ben derim ki: Bu konuda bir <;ok v:ecih zikredil
mi§tir: 

Birincisi: Hasan'dan nakledilen rivayettir, o §Oyle der: Allah Te
ala cehennem ehli i<;in bir sure koymami§tlr. Sadece «Sonsuz devirler 
boyunca orada kalacaklard1r.>> buyurmu§tur. Allah'a andolsun ki; bir 
sonsuz devir ge<;ince bir ba§ka sonsuz devir gelir, sonra bir ba§kasl ge
lir ve ebediyyen bu bOylece devam eder. Sonsuz devrin saYISl yoktur, 
yalmzca ebedi kall§ vard1r. Abdullah ibn Mes'ud der ki: Cehennem ehli 
cehennemde, dunyadaki <;ak1llarm saYlsmca muddet kalacaklanm bil
selerdi, sevinirlerdi. Cennet ehli de cennette dunyadaki <;ak11larm sayl
smca bir sure kalacaklanm bilselerdi, uziilurlerdi. 
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ikinci bir gorii~ ~oyledir: ( · ~lA>-)'I_ ) kelimesi sonsuza delalet et
mez. <;iinkii bir ( ~I ) sonsuz demektir. Bu takdirde mana ~oyle 
olur: Onlar, sonsuz siireler boyunca orada kahrlar ve o sonsuz siireler 
boyunca orada serinlik ve i<;ecek tadamazlar. Ancak kaynar su ve bir 
de irin tadarlar. Bu ifade onlarm ba~ma gelen azabm <;e~idi i<;in belir
lenen bir vakit demektir. Yoksa oradaki kah~larm1 ta'yin eden bir za
manlama degildir. 

U<;iincii ve<;he gore bu ayet «Oyleyse tadm1z bundan boyle size 
azabtan ba~ka bir §ey art1rmay1z)) kavli ile neshedilmi§tir. Yani say1 or
tadan kalkml§ ebedi olarak azab, ger<;ekle§mi§tir. (Hazin, Liibab, VI, 442) 

----000----~--

31 - ~uphesiz ki muttakiler ic;in kurtulu~ vardlr. 
32 - Bahc;eler ve baglar. 
33- Gogiisleri tomurcuklanm1~ ya~1t k1zlar. 
34 - Ve dolu kaseler. 
35 - Orada yalan ve bo~ soz i~itmezler. 
·36 - Rabbmdan bir miikafat ve bag1~ olarak. 

Miittakilerin Sonu 

Allah Teala, bahtiyar ki§ilerden ve onlara haz1rlad1g1 yiice nimet 
ve ikramlardan bahsederek buyuruyor ki: «~iiphesiz ki miittakiler i<;in 
kurtulu§ vard1r.» ibn Abbas ve Dahhak bu ifadeye; gezilecek yer var
dlr, diye anlam vermi§lerdir. Miicahid ve. Katade derler ki: Onlar ce
hennemden kurtulmu§lardlr. Burada en a<;1k soz ibn Abbas'm soziidiir. 
<;iinkii Allah Teala ayetin devammda §6yle buyuruyor: «Bah9eler ve 
baglar.» Hurma ve benzeri aga<;lardan olu§an bah<;eler ve baglar. {<Go
giisleri tomurcuklanml§ ya§It k1zlar.» Gogiisleri tomurcuklanmi§ huri
ler. ibn Abbas, ~iicahid ve bir ba§kas1 der ki: Buradaki ( ~~ ) ke
limesi; gogiisleri heniiz sarkmann§ bakireler, demektir. Onlaru1 hepsi 
aym ya§tadirlar. Nitekim bu hususun a<;1klanmas1 Vak1a suresinde ge<;
mi§ti. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Abdullah ibn Ahmed ed-De§teki. .. 
Ebu Umame'den nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: Cennet 
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ehlinin gi::imlekleri Allah'm ndvamndan belirir. Bulutlar onlann uzerine 
g-elir ve: Ey cennet ehli ne diyorsunuz size yagmur indireyim mi? diye 
seslenir. Nihayet yagmur onlardan gi::igtisleri tomurcuklanml§, ya§lt klz
larm uzerine yagar. 

<cVe dolu kaseler.n ibn Abbas der ki: Ard arda doldurulmu§ kase
ler. ikrime ise; saf ve parlak kaseler, der. Mucahid Hasan, Katade ve 
ibn Zeyd ise; tamamen doldurulmu§ kadehler, derler. Mucahid, Said 
ibn Cubeyr ise ( lilA.) ) kelimesinin ard arda anlamma geldigini bil
dirir. 

((Orada yalan ve bo§ si::iz i§itmezler.)) Allah Teala'mn Tur suresinde 
buyurdugu gibi <<Orada bir sa~malama, gunaha sokma yoktur.)) (Tur, 
23) Orada faydadan uzak, bo§ ve anlams1z bir si::iz olmad1g1 gibi yalan 

· ve gunah da yoktur. Bilakis oras1 selamet yurdudur. Oradaki her si::iz 
eksiklikten salimdir. 

((Rabbmdan bir miikafat ve bagl§ olarak.H Bu zikrettigimiz husus
larm hepsini Allah, onlara miikatat olarak lutfu ve ihsamyla, rahmet 
ve bereketiyle vermi§tir. ccMiikatat ve bagl§ olarak.ll <;ok kapsamh, ye
terli ve bol olarak. Nitekim araplar: ( ~t; Jlk&-1 ) diyerek bana ver-
di ve yetirdi, derler. Allah bana yeter derken de ( .4»1 ~ ) ifadesi-
ni kullamrlar ki; Allah katidir, demektir. · 

37 - - Goklerin, yerin ve ikisi aras1nda bulunanlann 
Rabbi Rahman'dan. O'na hitabda bulunmaya kimse muk
tedir olamaz. 

38 - 0 gun; ruh ve melekler saf halinde duracaklard1r. 
Rahman'1n izin verdiklerinden ba~kalan konu~amazlar. 0 
da dogruyu soyler. 

39- i~te bu; hak gundur. Dileyen Rabb1na dogru bir 
yol edinir. 

40 - Biz, sizi yak1n bir azabla uyard1k. 0 gun; ki~i el
leriyle sunduguna bakacak. Ve Kafir: Ke~ki ben, toprak 
olsayd1m, diyecektir. 
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Allah Teala azamet ve celalinden bahsederek goklerin, yecyuziiniin, 
bu ikisinde ve onlarm arasmda bulunanlarm Rabbi oldu~unu, rahmeti 
her §eyi ku§atan Rahman'm kendisi oldu~unu bildiriyor. «O'na hitabda 
bulunmaya kimse muktedir olamaz.)) Allah'm izni olmadlk~a hi~ bir 
kimse O'na hitab etme giiciine sahib olamaz. T1pk1 di~er ayetlerde bu
yurdu~u gibi: ((O'nun izni olmadan katmda §efaat edecek kimdir?)) 
(Bakara, 255) ve <<0 giin gelince; Allah'm izni olmadan kimse konu§a
maz.)) (Hud, 105) . 

((0 giin; ruh ve melekler sa! halinde olacaklardir.)) Rahman'm izin 
verdiklerinden ba§kalan konu§amazlar. Miifessirler, buradaki ruh keli
mesinin ne anlama geldigi konusunda ihtilaf etmi§lerdir. Bu huslista 
birka~ gorii§ vard1r: 

1 - A vfi'nin ibn Abbas'tan naklettigi bir rivayete gore buradaki 
ruhtan maksad, ademogullannm ruhlandlr. 

2 - Bir rivayette de bu ruh, ademogullarmm kendisidir. Hasan ve 
Katade boyle derler. Katade; ibn Abbas'm gizledigi §eylerden birisi de 
buydu, der. 

3 - Ruhtan maksad, Allah'm ademoglu suretinde yaratml§ oldu
~u bir tiir yarat1kland1r ki onlar ne melektirler, ne de be§er. Hem yer
ler, hem de i~erler. ibn Abbas, Miicahid, Ebu Salih ve A'me§ bu gorii§ii 
naklederler. · · 

4 - Buradaki ruhtan maksad, Cebr9Jl'dir. ~a'b\, Said ibn Ciibeyr 
ve Dahhak bu gorii§ii serdettikten sonra, Allah Teaal'nm ((Onu Ruh el
Emin indirmi§tir; senin kalbin~ ki uyancllardan olasm.l) (~uara, 192-
193) kavlini gosterirler. Mukatil ibn Hayyan der ki: Ruh, meleklerin 
en iistiinlerindendir ve vahiy sahibi olup Aziz ve Celil alan Rabba en 
yakm alan melektir. 

5 - Buradaki ruhtan · maksad, Kur'an'd1r. ibn Zeyd bOyle der. 
Nitekim Allah Teala da : ((i§te boylece Biz sana da emrimizden bir ruh 
vahyettik. )) (~ur3, , 52) buyurmaktad1r. 

6 - Bu biitiin mahlukat mikdarmca bir melektir. Ali ibn Ebu 
Talha, ibn Abbas'tan boyle dedigini nakleder. ibn Abbas : <<0 giin; rUh 
ve meleklen kavlini okuduktan sonra; bu, yaratlh§ bak1mmdan melek
lerin en biiyiiklerinden bir melektir, demi§tir. ibn Cerir Taheri der ki : 
Bana Muhammed ibn Halef ... Abdullah ibn Mes'ud'dan nakletti ki; o, 
§Oyle demi§tir : Ruh dordiincii goktedir. 0 , goklerden, daglardan ve me
leklerden daha biiyiiktiir. Her giin: on iki bin kerre tesbih eder. Onun 
her bir tesbihinden Allah bir melek halkeder ki, o k1yamet giiniinde tek 
ba§ma bir saf olarak gelecektir. Bu da ger~ekten garib bir sozdiir. 
Taberani der ki : Bize Muhammed ibn Abdullah .. . Abdullah ibn Abbas'
tan nakleder ki ; o, §6yle demi§ : Ben, Rasulullah (s.a.)m §Oyle buyurdu
gunu i§ittim: Allah Teala'nm oyle bir melegi vard1r ki, e~er ana; bir 
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Iokmada yedi gogu ve yeri yut, denseydi yutuverirdi. Onun tesbihi; Se
ni oldugun ~ekilde tesbih ederim, kavlidir .. Bu hadis de ger9ekten ga
ribtir ve peygambere ula~tmlmas1 hususunda durulmas1 gerekir. ibn 
Abbas'tan mevkuf olmas1 da miimkundur. Belki de bu, ibn Abbas'm al-
mi~ oldugu israiliyattand1r. Allah en iyisini bilendir. .. , 

ibn Cerir Taberi bu gorii~lerin iizerinde durmu~. ancak bunlardan 
hi9 birini kesin olarak tercih etmemi~tir. Manaya en yakm olam -Al
lah bilir ya- ruhun; ademogullan olmas~dlr. 

«Rahman'm izin verdiklerinden ba~kalann. Bu, «0 gun gelince Al
lah'm izni olmadan kimse konu~amaz.n (Hud, 105) kavli gibidir. Sahih 
hadiste de: 0 gun, peygamberlerden ba~kas1 konu~amaz, buyurulur. 

«0 da dogruyu soyler.n Hakk1 sayler. La ilahe illallah sozii de -Ebu 
Said ve ikrime'nin lbelirttigi gibi- hak sozlerden biridir. 

c<i~te bu; hak giindiir.n Muhakkak ger9ekle~ecek olan gundiir. uDi
leyen Rabbma dogru bir yol edinir .. n Rabbma ula~an bir yol, bir merci' 
ve bir meslek edinip onun iizerinde yurur. 

«Biz, sizi yakm bir azabla uyard1k.n . K1yamet gunii vuku'bulacak 
bir azabla. Onun vukuu kesin oldugu i9in yak1n olmu~tur. Qiinkii her 
gelen mutlaka gelecektir .. <<0 gun; ki~i elleriyle sunduguna bakacak.n 
Onun iyi kqtU, eski yeni yaptlklarmm hepsi online konacak. T1pk1 Al
lah Teala'nm ba~ka ayetlerde buyurdugu gibi: «Onlar, biitUn i~ledik

lerini haz1r bulurlar.n (Kehf, 49), «0 gun ortde ve sonda ne yaptlysa in
sana bildirilir.n (K1yamet, 13) 

«Ve kafir: Ke~ki ben, toprak olsayd1m, diyecektir.n 0 gun kafir, 
diinya diyarmdayken yarat1lmam1~ olmay1, varhga gelmemi~ olmay1, bir 
toprak olrriay1 arzulayacakt1r. Bu durum Allah'm azabm1 ·goziiyle gor
diigii ve bozuk amellerinin meleklerin eliyle kaydedildigini mii~ahade et
tigi gundur. Denildi ki: Kafir bunu, Allah Teala'nm diinyada ya~am1~ 
olan hayvanlar arasmda hiikiim verdigi ve adil hiikmiiyle karar kild1g1 
gun soyleyecektir. Oyle ki boynuzsuz ko~. boynuzludan hakk1m alacak· 
t1r. Hayvanlar arasmda hiikiim tamamlanmca Allah Teala onlara; top
rak olun, diyecektir de onlar toprak olacaklard1r. i~te bu s1rada kafir: 
c<Ke~ki ben, toprak olsayd1m.n diye~ektir. Yani ke~ki ben de bir hayvan 
olup ta topraga donseydim, diyecektir. Bu anlam me~hur Sur hadisinde 
varid. olmu~tur. Ebu Hiireyre ve Abdullah ibn Amr ile ba~kalarmdan 
da bu anlamda pek 90k haber nakledilmi~tir. 
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Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 

1 - Bogulmu~ olan1 sokup alanlara andolsun. 
2 - Canlan kolayhkla alanlara, 
3 - Yuzup yuzup gidenlere, . 
4 - Y an§tlk<;a yan~anlara, 
5 - V e i§leri yonetenlere, 
6 - 0 gun; bir sars1nti sarsar, 
7 - Ve pe~inden bir ba~kas1 gelir. 
8 - 0 gun kalbler titrer, · 
9 - Gozler yere doner. 

10 - Biz, eski halimize mi dondurulecegiz? derler. 
11 - Ufalanm19 kemikler oldugumuz vakit mi? 
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12 -:- 0 takdirde bu, zararh bir donii~tiir, derler. 
13 - Dogrusu o, bir tek ~aghktir. 
14 - Ki o zaman, hepsi toprag1n yiiziine dokiilecektir. 

Andolsun i§leri Yiiriitenlere 

Abdullah ibn Mes'ud, Abdullah ibn Abbas, Mesruk, Said ibn Cii
beyr, Ebu Salih, Ebu Duha, Siiddi: ((Bogulmu§ olam sokiip alanlara 
andolsun.>> kavli ile meleklerin kasdedildigini soylerler. Yani melekler 
ademogullanmn ruhlanm c;:ekip ald1klan zaman, bir k1sm1 katl ve sert 
olarak ruhu kabzeder ve bunu sokiip <;:Ikarmak ic;:in c;:ah§lr. Bir k1srm da 
insanoglunun ruhunu kolayhkla ahr. Sanki bir ip dtigiimiinii c;:oztiyor
mu§ gibi. i§te Allah Teala'nm miiteak1ben buyurdugu: «Canlan kolay
llkla alanlara.n kavlinden maksad budur. ibn Abbas boyle der. Bir ba§
ka rivayette de ibn Abbas der ki: «Sokiip alanlarndan maksad, kafirle
iin nefisleridir. Bunlar soktiliip ahmr, sonra cehennem ate§ine daldln
hrlar. ibn Ebu Hatim boyle rivayet eder. 

Miicahid der ki: «Bogulmu§ olam sokiip alanlarn kavlinden mak
sad, oliimdiir. Hasan, Katade ise: «Bogulmu§ olanlan sokiip alanlara 
andolsun. Canlan kolayhkla alanlara da.>> kavli ile ytld1zlar kasdedil
mi§tir. 

Ata ibn Ebu Reban der ki: Sokiip alanlarla, kolayhkla alanlar kav
linden maksad, sava§a kuvvetle katllanlard1r. En Sahih gorii§ birinci
sidir ve miifessirlerin ekseriyyeti bu gorii§ii benimsemi§lerdir. 

«Ytiziip yiiziip gidenlere.n Abdullah ibn Mes'ud, bunlann melekler 
oldugunu sayler. Hz. Ali, Miicahid, Said ibn Ciibeyr ve Ebu Salih'den 
de buna benzer bir ifade nakledilmi§tir. Miicahid ise ((Yiiziip yiiziip gi
denlere» kavli ile, oltim kasdedilmi§tir derken, Katade; bunlarla yil
dizlar kasdedilmi§tir, der. Ata ibn Ebu Rebah ise~ bununla diriler kas~ 
dedilmi§tir, der. 

((Yan§tlkc;:a yan§anlaran Ali, Mesruk, Miicahid, Ebu Salih ve Hasan 
el-Basri'den rivayet edilir ki; bununla melekler kasdedilmi§tir. Hasan 
ise; iman yan§ma katlhp tasdike ko§anlar, anlarmm vermi§tir. Mtica
hid oliim anlamm1 verirken, Katade y1ldlZlar manasm1 verir. Ata ise bu
nunla, Allah yoluna ko§ulan atlar kasdedilmi§tir, der. 

«Ve i§leri yonetenlere.)) Ali, Miicahid, Ata, Ebu Salih, Hasan, Ka
tade, Rebi' ibn Enes ve Siiddi bunlar meleklerdir, derler. Hasan'm ek 
bilgisinde ise §U ifadeler yer ahr: Melekler emri gokten yeryiiztine yo
neltirler. Bu konuda ihtilat yoktur. Ancak ibn Cerir kesin olarak neyin 
kasdeqildigini belirtmemi§tir. Onun na'kline gore: ((Ve i§leri yonetenle-
re.» kavliyle melekler kasdedilmi§tir. Ancak kendisinin bu gorii§e mils
bet veya menfi tarzda katihp katilmadigmi zikretmemi§tir. 
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(( 0 gun; bir sars1nt1 sarsar, ve pe§inden bir b~kas1 gelir.,, ibn Ab
bas der ki: Bu, birinci ve ikinci nefhad1r. Mucahid, Hasan, Katade, Dah
hak ve bir ba§kas1 boyle demi§tir. Mticahid der ki: ((0 gun; bir sarsmtl 
sarsar.>> kavli, Allah Teala'nm §U kavli gibidir: ((0 gun; yerytizti ve dag
lar sarsthr.n (Mtizzemmil, 14) (eVe pe§inden bir ba§kas1 gelir,, kavli ise 
Allah Teala'mn §U kavli gibidir: ((Yer ile daglar kaldmhp bir vuru§la 
birbirine ~arp1ld1g1 zamann (Hakka, 14) imam Ahmed ibn Hanbel der 
ki: Bize Veki' ... Ka'b ibn Kurayza'dan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) 
§Oyle buyurmu§tur: Sarsmt1 gelir, pe§inden bir ba§kasl onu izler ve 
onunla beraber olum gelir. Adamm biri dedi ki: Ey Allah'm Rasulti, ben 
senin tizerine salavat getirecek olursam? Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: 
0 zaman Allah sana dtinyan ve ahiretin ile seni me§glll eden konularda 
kafi gelir. Bu rivayeti Tirmizi, ibn Cerir Taheri, ibn Ebu Hatim, Stif
yan es-Sevri kanahyla Ka'b el-Kurazi'den naklederler. Tirmizi ve ibn 
Ebu Hatim'in lafz1 ise §oyledir: Gecenin ti~te ikisi ge~ince Rasulullah 
(s.a .) kalk1p dedi ki : Ey insanlar, Allah'1 zikredin. Qtinkti sarsmtl sar
sar ve pe§inden bir ba§kas1 gelir ve onunla beraber oltim gelir. 

((0 gun kalbler titrer., ibn Abbas, korkar, diye mana vermi§tir. Mti
cahid ve Katade de boyle derler. 

((Gozler yere doner., Kalb sahiplerinin gozleri: GOzlerin kalb sahip
lerine izafe edili§inin sebebi, mtilabese i~indir . Yani gozler hordur, ha
kirdir, gordtigti deh§etten dolay1 yere donukttir. 

((Biz eski halimize mi dondtirtilecegiz? derler. )) Bununla Kurey§'li 
mu§rikler ve onlar gibi ahiretteki dirili§i inkar edenler kasdedilmi§tir. 
Bunlar kabre girdikten sonra, tekrar dirilmenin ger~ekle§mesi konusunu 
uzak bir ihtimal saymaktad1rlar. Mucahid bOyle der. Kemikleri, etleri 
pan;alamp toprak olduktan sonra m1? 

(( Ufalanml§ kemikler oldugumuz vakit mi?)) Bu ayetin sonundaki 
( o_,>.j ) kelimesi, ( o_;>~ ) §eklinde de okunmu§tUr. Ve bu kelime
ye ibn Abbas, Mucahid ve Katade, <;:tirtimti§ anlamm1 verirler. ibn Ab
bas ise der ki: Kemik ~uruyup ic;ine rtizgar girdigi·zaman bu kelime kul
Iamhr. 

((0 takdirde bu, zararh bir donti§ttir, derler.)) ibn Abbas, Muham
med ibn Ka'b, ikrime, Said ibn Ctibeyr, Ebu Malik, Stiddi ve Katade bu 
ayette ge~en ( ;_;.; ) kelimesinin Oldtikten sonra dirilip ya§amak 
anlamma geldigini bildirirler. ibn Zeyd ise bu kelimenin cehennem ol
dugunu soyler. Onun ne de c;ok isimleri vard1r: Ate§, Cehennem, Sakar, 
Cahim, Gaviye, Hafire, Lazza, Hutame gibi. 

((0 takdirde bu, zararh bir donu§tur, derler.)) Muhammed ibn Ka'b 
der ki : Kurey§'liler ; eger biz oldtikten sonra Allah bizi diriltecek olur
sa, muhakkak husrana ugrayanlardan oluruz, diyorlardl. Bunlara ce
vaben Allah Teala buyuruyor ki : (I Dogrusu o, bir tek ~1ghktlr. Ki, o za-
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man hepsi topragm ytiztine doktilecektiron Bu, sadece 'Allah'm emirle
rinden bir emirdiro Bu emirde iki kerre tekrar ve te'kid yoktur~ Bu emir 
gelir gelmez btittin insanlar ayaga kalk1p bekleyeceklerdiro Bu emir Al
lah Teala'mn isra.fil ( a oso) e dirili§ nefhasm1 tiftirmek tizere Sur'u tiftir
mesine dair verecegi emirdiro Bu tiftirme ile birlikte oncekiler ve son
rakiler Aziz ve Celil olan Allah'm huzurunda ayaga kalkacak ve bekle
yeceklerdiro Diger ayetlerde buyuruldugu gibi: <<0, sizi <;agirdlgl gun; 
hamdederek davetine uyarsm1zo Ve <;ok az kaldigmiZl zannedersinizon 
(isra, 52) 0 uVe Bizim emrimiz bir tektir; bir goz k1rpmas1 gibidiron (Ka
mer, 50), uSaat hadisesi ise ancak bir goz k1rpmas1 gibi veya daha ya
kmdlr. n (Nahl, 77) Mticahid: uDogrusu o, bir tek <;lgllktlrol> kavlinin tek 
bir sayhad1r anlamma geldigini soylero ibrahim et-Teymi der ki : Allah'
m kullanm yeniden diriltecegi gtin, onlara en <;ok k1zgm oldugu zaman
dlro Hasan el-Basri de der ki : K1zgmllktan bir <;Igllktlro Ebu Malik, Rebi' 
ibn Enes, bu bir tek <;1gllgm son nefha oldugunu soylerlero 

((Ki o zaman, hepsi topragm ytiztine doktilecektiron ibn A'Qbas der 
ki : ( o_,AL..ll ) kelimesi btittintiyle yerytizti demektiro Said ibn Ctibeyr, 
Katade ve Ebu Salih de boyle derlero ikrime Hasan, Dahhak ve ibn Zeyd 
ise bu kelimenin topragm ytizti anlamma geldigini soylerlero Mticahid 
de daha once topragm altmda iken §imdi tisttine <;Ikanllrlar der, ve o 
( o~L.JI ) kelimesine dtizgtin bir yer anlamm1 veriro Sevri ise bu keli
meye; ~am toprag1, dero Osman ibn Ebu Atike de Kudtis toprag1 anla
mml veriro Vehb ibn Mtinebbih ise bu topragm Kudtis'tin <;evresindeki 
bir dag olduguim soylero Katade de bunun cehennem anlamma geldigi
ni bildiriro Bu sozlerin hepsi de garibtiro Sahih olan, bu kelimenin ye
rin list ytizti anlamma gelmesidiro ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ali ibn 
Htiseyno 0 0 Sehl ibn Sa'd'dan nakletti ki; o: uHepsi topragm ytizilne do
ktilecektiro '' kavli hakkmda §byle demi§tir : Temiz bir ekmek par<;as1 gi
bi bembeyaz bir toprako Rebi' ibn Enes ise bu ayete benzer olmak tizere 
Allah Tea.la'nm §U kavillerini zikreder : (( 0 gun yer, ba§ka bir yerle degi§
tiriliro Gokler de ba§ka goklerleo Ve onlar Vahid ve Kahhar olan Allah'm 
huzuruna <;1karlaron (ibrahim, 48) , uVe sana daglardan sorarlaro De ki : 
Rabb1m onlan ufalaYIP savuracak, yerlerini dtiz, kuru bir toprak hali
ne getireceko Orada 'ne <;ukur, ne de bir tumsek goreceksinon (Taha, 105-
107), HBir gun daglan ytirtittirtiz de sen, yeri dtimdtiz gortirsiinon (Kehf, 
47) Uzerinde daglar bulunan bu yer diimdtiz ogoriiliiro Ve oras1 uzerinde 
gtinah i§lenmemi§, kan akltllmaml§ olan bir yerdiro Buradan apayn bir 
yero 
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i Z A HI 

Buraya kadar durmak gerekmezken burada durmak gerekmekte
dir. <;unku eger bundan sonra gelen <<0 gunn kavli, <d§leri yonetenleren 
kavline baglanacak olursa; bu, onun zarf1 olur. Halbuki o gunde melek
lerin i§leri yonetme gorevi son bulmu§tur. Allah Teala, ruhlan cesed
lerden sokup alan melekler grubuna kasem · etmektedir. Sokup almak, 
bedenin en alt kisimlarmdan yani parmak w;larmdan ve tlrnak diple
rinden c;:ekip <;:1karmak demektir_ Yine aynca Allah Teala kovay1 ku
yudan <;:1karan ki§i gibi canlan c;:ekip a:lan bir gruba da yemin .etmek
tedir. Uc;:uncu olarak, yuruyli§lerinde yuziip giden yani h1zllca ko§an ve 
emredildikleri §eye dogru yan§anlara kasem etmektedir. Bunlar kulla
rm dinleri ve diinyalanyla ilgili konularda kendileri ic;:in c;:izildigi c;:er
c;:eve dahilinde rn.enfaatlanna olan i§leri yonetirler. Ya da boyunlan uzun 
oldugu ic;:in dizginlerinin ic;:inde oynay1p siyrild1g1 sava§<;:l atlanna ye
min edilmektedir. Bunlar arap atl gibidirler. islam diyarmdan <;:1k1p 
harb diyanna dogru ko§arlar. Bir iilkeden bir ba§ka iilkeye <;:1k1p gi
den ve yiiruyli§U.nde yuzer gibi olan boga ya da guc;:lu boga anlamma 
( ..k.!.li .J; ) ta'biri kullamhr. Bunlar hedefe dogru ko§~r ve baskm 
emrini yerine getirirler. Bunlara i§leri yonetenler denilerek yonetmenin 
kendilerine isnad edilmesi yonetimin nedeni olmalarmdan dolaytdlr. Ya 
da Dogudan <;:1k1p Batlya dogru ak1p giden y1ldizlara yemin edilmekte
dir. Y1ld1zm sokUlup almmas1 ise felegin butuniinii kat'edecek §ekilde 
en uzak batlya ula§masi ve bir burc;:tan diger burca gec;mesi nedeniyle
dir. (Nesefi, Medarik, VI, 447) 

Miifessirler bu ifadelerin anlam1 konusunda ihtilaf etmi§lerdir. 
Bunlarm hepsi bir tek §eyin niteligi midir, yoksa muhtelif §eylerin ni
telikleri midir? Bu konuda degi§ik vecihler vard1r. Ancak «i§leri yone
tenleren kavli i_le bir tek §eyin yani meleklerin kasdedilmi§ oldugu ko
nusunda ittifak etmi§lerdir. 

Birinci Vecih: Allah Teala'mn: «Bogulmu§ olam sokup alanlara 
andolsun.>> kavlidir. Bununla meleklerin, kafirlerin ruhlanm bedenleri
nin en alt k1s1mlarmdan c;ekip almalan kasdedilmi§tir. Yaydan oku son 
noktaya kadar c;ekerek f1rlatmada oldugu gibi. Buradaki ( J _;JI ) ke
limesi, bogmak anlamma gelir_ ibn Mes'ud der ki: Oliim melegi ve yar
dlmcilan c;ok c;:engeli bulunan §i§i, parc;:a yiinden c;ekip c;1karan gibi ka
firin ruhunu c;1kanrlar. Bu durumda kafirin ruhu, suda bogulmm} kim
senin <;:1kanlmas1 gibi c;1kanllr. ccCanlan kolayhkla alanlarn ise melek
lerdir. Mii'minin ruhunu kolayca allrlar. Devenin boynundan yulanm 
c;ekip almak gibi kolayhkla c;:ekip allrlar. Kafirin ruhu ic;in ( t;JI ) 
ta'biri kullamhyor da mii'minin ruhu ic;:in ( ...k.!..JI ) ta'biri kulla
mhyor. Bunun sebebi nedir? Qiinku iki ta'bir arasmda fark vard1r. So-

• 
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kiip almada §iddetli bir c;ekme vard1r. Kolayhkla almakta ise yumu§ak
hkla c;ekip c;1karma vard1r. ((Yiiziip yiiziip gidenlerel) ile melekler kasde
dilmektedir. Onlar mii'minlerin ruhlanm yumu§akhkla yiiziip yiiziip gi
derler. Sonra dinlenmesi ic;in b1rak1rlar. Sonra tekrar c;1k.armaya c;ah§Ir
lar. T1pk1 suda yiizen yiiziiciiler gibi, kolayhk ve rahathkla hareket eder. 
Denildi ki: Bunlar meleklerdfr. Gokten, h1zhca ko§an atm ko§tugu an
daki h1z1 gibi yere inerler. Ko§an atm ko§U§Una da, yiizen, ta'biri kulla
mhr. «Yan§tikc;a yan§anlaran ile de melekler kasdedilmi§tir. Hay1r ve 
salih amelde ademogluyla yart§lrlar. Denildi ki : Bunlar mii'minlerin 
ruhlanm cennete ko§arak gotiiren meleklerdir. 

ikinci bir vecih olarak bu ayetlere §6yle mana verilir: ((BogulrnU§ 
olam sokiip alanlara andolsun.>> Bedenden c;1ktlgi zaman ruha. Bu, gog
sii bogar sonra c;1kar. «Canlan kolayhkla alanlara.l) ibn Abbas der ki; 
bu, mii'minlerin canland1r. Oliini amnda orada gordiikleri yuceliklerden 
dolay1 ~abucak 91kmaya gayret ederler. <;iinkii olmezden once mii'mine 
cennetteki yeri gosterilir. Ali ibn Ebu Talib de der ki: Bu, kafirlerin 
ruhland1r. Uziintii ve kederle ag1zlarmdan ~1kmcaya kadar deri ve tlr
nak arasmda ~1rp1mr dururlar: <(Yiiziip yiiziip gidenlere>> Bununla mii'
minlerin ruhlan kasdedilmektedir ki, melekut aleminde yiiziip giderler. 
((Yan§tlk9a yan§anlara" Mukaddes huzura dogru kO§UP gidenlere, de
mektir. 

Uc;iincii vecih olarak §6yle denilir: ((Bogulmu§ olam sokiip alanla
ral) Y1ld1zlar, bir ufuktan obiir ufuka dogru ak1p giderler. Once dogar 
sonra kaybolurlar. i§te bu ayetle onlar kasdedilmektedir. <(Canlan ko
layhkla alanlara.l) Y1ld1zlar bir ufuktan obiir ufuka dogru ~abalayarak 
ko§arlar. <<Yiiziip yiiziip gidenlere.>> Yild1zlar, giine§ ve ay felekte yiizer
ler. <<Yan§t1k9a yan§anlara>> Y1ld1zlar hareket ederken birbirleriyle ya
fl§Irlar. 

Dordiincii Vecih : <(BogulrnU§ olam sokiip alanlara.» Bununla gazi
lerin atlan kasdedilmektedir. Yorulmadan c;ekip ahr ve terlere batlp 
dalarlar. ((Canlan kolayhkla alanlara» Bununla sava§ meydanma hlz
hca ko§arak giden atlar kasdolunmu§tur. «Yiiziip yiiziip gidenlerel) Ha
reketlerinde ve gidi§lerinde yiizenlere ve <(Yan§tlkc;a yan§anlara» Hede
fe dogru ko§up yan§an atlara. 

Be§inci Vecih: <(Bogulmu§ olam sokiip alanlara.>> Gaziler, oklanm 
kmlarmdan 91kararak uzak hedefe ula§tlrdlklan ic;in burada <(bogul
mU§>> kavliyle onlar kasdedilmektedir. <(Canlan kolayhkla alanlara.>> 
Atlld1g1 zaman oklara. <<Yiiziip yiiziip gidenlere ve yan§tlkc;a yaru_?anla
ra. >> Bununla sava§a c;1ktlgl zaman yan§an atlar ve · develer kasdedil
mi§tir. 

Altmc1 Vecih: Bu ifadelerle tek bir §ey kasdedilmemi§, degi§ik §ey
ler kasdedilmi§tir. Binaenaleyh <(Bogulmu§ olam so~iip alanlara>> kavli 
ile oltim meleginin ruhu bogarak en sonuna ula§acak §ekilde c;ekip al-
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mas1 kasdedl imi§tir. <<Canlan kolayllkla alanlara.n kavli ile iki ayakla
rmdan gekilen n1h kasdedilmi§tir. «Yiiziip yiiziip gidenleren kavli ile, 
gemiler kasd•;dilmi§tir. «Yan§ttkga yan§anlara>> kavli ile, mii'min ruh
lann hay1r VP- taata ko§malan kasdedilmi§tir. 

«Ve i§leri yonetenleren kavli ile meleklerin kasdedildigi konusunda 
icma: vard1r. ibn Abbas der ki : Bunlar, Allah'm yapmalanm bildirdigi 
i§lerle gorevli olan meleklerdir. Abdurrahman ibn Sabit de der ki: Diin
yada i§leri dart melek yonetir. Bunlar Cebrail, Mikail, israfil ve oliim 
melegi olan Azrail'dir. CebriUl riizgarlar ve ordularla gorevlidir. Mikail 
yagmur ve bitkilerle gorevlidir. Oliim melegi ruhlan almakla gorevli
dir. israfil ise Allah'tan ald1g1 emirleri onlara bildirir. Allah Teala de
gerli olduklan igin bunlara kasem etmi§tir. Allah yarattklarmdan dile
digine kasem eder. (Hazin, Liibab, VI, 448-449) . 

Bu ayetlerde iki mes'ele vardtr: 
Birinci Mes'ele: iyi bil ki; bu be§ kelimenin tek bir §eyin stfah ol

mast muhtemeldir. Ancak boyle olmamast da ihtimal dahilindedir. Bi
rinci ihtimale gore ayette bazl vecihler zikredilmi§tir : 

a) Bunlann hepsi meleklerin stfattdtr. Buna gore «Bogulmu§ ola
m sokiip alanlara andolsun.n kavli ile ademoglunun ruhlanm gekip alan 
melekler kascledilmi§tir. Bunlar katirlerin ruhlanm gekip <;tkardtklarm
da §iddetle gekerler. ( ..:..I&- j\:Jl ) kelimesi, arap dilindeki okun yay
da son nokta ya ula§mast anlammdan almmadtr. ( ... ) «Canlan kolay
hkla alanlara >> Buradaki ( ~\ ) kelimesi; cezbetme, gekme an
lammadlr. Kovayt gekti, derken; kolayhkla gekip gtkardt, anlamt kasde
dilir. Bundan murad da mii'minin ruhunu kolayca gekip alan melekler
dir. Biz bunu mii'mine, birinciyi de kafire tahsis ettik, zira sokiip almay
la kolayhkla alma arasmda fark vard1r. Sokiip alma §iddetle gekmedir. 
Kolayhkla alma da yumu§akga allvermedir. Melekler mii'minlerin ruhu
nu kuyudan kovamn gekilmesi gibi gekerler. Binaenaleyh bu iki ayet, 
oliim melegine ve yardtmctlarma yemini ihtiva etmektedir. Ancak bi
rincisi kafirlerin ruhlanmn allm§ §ekline, ikincisi de mii'minlerin ruhla
rmm almt§ §eldine i§arettir. «Yiiziip yiiziip gidenleren Baztlan bu ayeti 
de ruhlan katzeden melege tahsis etmi§lerdir. Baztlan da diger melek
ler grubuna h'lmletmi§lerdir. Birinci vecih Hz. Ali (r.a .) den, ibn Abbas 
ve Mesruk'tan mervidir. Buna gore melekler mii'minlerin ruhunu kolay
hkla yiizerier. i§te «Canlan kolayhkla alanlara.>l kavliyle kasdedilen 
mana budur. Sonra bir miiddet dinlenmesi igin btraktrlar, sonra tekrar 
kolayl~k ve yumu§akhkla onu g1kanrlar. Ttpkl suda yiizen kimse gibi. 
<;iinkii yiizen adam kolayhk ve rahatltkla hareket eder ki bogulmasm. 
Melekler de bu ruhun c;tkanlmasmda kolayhkla hareket ederler ki sa
hibine elem, §iddet ve stkmh degmesin. i§te «Yiiziip yiiziip -gidenlere n 
kavli ile bu kasdedilmi§tir. Bunu diger melek gruplanna da hamleden-

T efsi r ; C. XV. F : 519 
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l~r olmu§tur ki bunlara gore; melekler gokten h1zllca yere inerler. Bi
naenaleyh onlann gokten yere ini§i yuzme gibi olmaktad1r. Araplar ko
§U atlan ic;in; <(yij.zuyorlar)) ta'birini kullamrlar. ((Yan§tlk<;a yan§anla
:r:a)). Baz1lan bunu; ruhlan kabzeden melekler, kafirlerin ruhlanm hlZ
llca . cehenneme, muminlerin ruhlanm da ko§arak cennete gottirurler, 
diye tefsir etmi§lerdir. Baz1lan da bunu, diger melekler grubu ile tef
sir etmi§lerdir. Sonra bu yan§ta bir<;ok vecih zikredilmi§tir. Birincisi: 
Mucahid ve Ebu Revk derler ki: Melekler, iman ve itaatta ademoglu ile 
yan§ffil§lardlr. ~uphesiz ki iyiliklerde yan§, buyuk bir derecedir. Nite
kim Allah Teala: ((Onde gidenler ise i§te onlar gozdelerdir.)) buyurmak
tadlr. ikincisi: Ferra ve Zeccac derler ki: Melekler, peygamberlere vahiy 
getirme konusunda §eytanlarla yan§Irlar. <;unku §eytanlar kulak hlr
Sizllgl yapmakta idiler. Uc;uncu olarak muhtemeldir ki; burada Allah 
Teala nSozde emu gec;emezler,,, kavlinde vasfetmi§ oldugu anlam1 kasde
dilmi§ olsun. Yani onlar Allah Teala'y1 ta'zim ettiklerinden ve O'nun 

· heybetinden <;eKindikleri ic;in izin verilmeden konu§up harcket edemez
ler. Burada ise yan§ma vasf1yla nitelemektedir ki, onlar emir gelince 
emre uymakta ve Allah'a itaat gostermekte h1zh davramr ve konu§ur
lar. i§te «Yan§tlk<;a yan§anlara)) kavli ile kasdedilen budur. «Ve i§leri 
yonetenlere)) kavlinin melekler oldugu konusunda icma vard1r. Muka
til der ki: Bununla Cebrail, Mikail, israfil ve Azrail kasdedilmi§tir. On
lar Allah Teala'nm yeryuzu halk1yla ilgili emirlerini yonetirler. i§l3r.i da
gltanlar onlard1r. Cebrail ruzgara ve ordulara, Mikail yagmura ve bit
kiye, blum melegi Aznlil ruhlan almaya muvekkel k1lmm1§tlr. israfil 
ise bunlara emir getirir. Onlardan bir grup ise ademoglunu korumakla 
gorevlidirler. Bir ba§ka grup ta insanlann yapt1klanm yazmakla gorev- · 
lidir. Bir diger melek grubu, yere batlrma, tersyuz etme, ruzgar, bulut 
ve yagmurla gorevlidir. Bu durumda ayetle ilgili olarak akla iki soru 
gelmektedir: Birinci soru; Allah Teala neden ((Ve i§i yonetenlere.ll bu
yurmu§ da i§leri yonetenlere dememi§tir? Melekler aslmda tek bir i§i 
degil pek<;ok i§leri yonetmektedirler. Buna cevab olarak denilir ki: Bu 
ifade ile kasdedilen cinstir. Boyle oldugu i<;in de cemi' yerine kaim ol
maktadir. ikinci sual §Udur: Allah Teala bir ba§ka ayette ((Buti.1nuyle 
emir Allah'md1r.,, buyuruyor. Burada ise i§in yonetimi meleklere nas1l 
verilmi§ olabilir? Cevab olarak denilir ki: i§i yerine getirmek emir ol
dugundan emir sanki Allah'a ait olmaktadir. Mufessirlerin bu konuda 
sbylediklerinin ozeti bundan ibarettir. Ben bir ba§ka vecih daha zikre
decegim. Meleklerin selbi ve izafi s1fatlan bulunmaktad1r. Selbi slfat
lar bak1mmdan melekler §ehvet, gazab, blum, y1pranma, hastahk, uzuv 
sahibi alma, kan§lm ve rukunlerden birle§me gibi hallerden uzak ru
hani cevherlerdir. Allah Teala'nm ((Bogulmu§ olam sokup alanlara,> 
kavli, onlann bu gibi hallerin hepsinden ve her bak1mdan uzakla§mi§ 
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olduklarma i§arettir. Bu takdirde ( ..:..Is:- ji:JI ) kelimesi, soktilenler an
lamma gelmektedir. <<Ytiztip ytiztip gidenlere» kavli ise onlann bu hal
lerden di§an ~1kmalarmm insanlar i~in sozkonusu oldugu gibi teklif 
ve me§akkat yoluyla olmad1gma, bilakis mahiyetleri icab1 bu gibi hal
lerden uzakla§lp bu niteliklerden beri olduklarma i§arettir. Bu iki ctim
le onlarm selbi hallerini tamtmaktad1r. Zati s1fatlarma gelince; bu da 
iki kiS1md1r: Bir k1sm1 onlann akledici gti~lerini a~1klamaktad1r. Yani 
Allah'm mtilktinti, melekutunu bilme, celal nuruna muttali' olma ka
nusundaki hallerinin a~Iklanmas1d1r. Allah Teala bu makamda melek
leri iki nitelikle nitelendirmi§tir. Birincisi, ((Ytiztip ytiztip gidenlere» 
kavlidir. Onlar f1tratlarmm ba§lang1cmda Allah Teala'nm celal deni
zinde ytizmektedirler. Sanra onlarm ytizmelerinin sonu yoktur. <;unkti 
Allah'm azametinin sonu Samadiyyetinin yticeligi, celalinin ve Kibriya
smm nuru sonsuzdur. Onlar ebedi bir ytizme i~indedirler. ikinci alarak: 
<<Yan§tlk~a yan§anlara» kavli, meleklerin bu ytizme i§indeki mertebe
lerine i§arettir. Nas1l hayvanlarm bilgi mertebeleri, insanlarm bilgi mer
tebelerine nisbetle eksik ise, insanlarm bilgi mertebeleri de meleklerin 
bilgi mertebelerine gore eksiktir. Aym §ekilde bu meleklerden bir k1s , 
mmm bilgi mertebeleri diger bir k1smmm bilgi mertebelerine gore fark
lldir. Nas1l at ttirti ile insan ttirti arasmdaki aykmllk arazlar yontinden 
degil mahiyet yontinden ise, meleklerden her birinin §ahsl arasmdaki 
aykmllk da mahiyet yontindendir. Meleklerin §ah1slan, arazlan yontin
den degil, mahiyyetleri yontinden farkll alduklan i~in , §tiphesiz ki tecel
li ve ma'rifet dereceleri de farkll alacaktlr. i§te Allah Teala'mn (( Yan§
tlk~a yan§anlarH kavli ile kasdedilen budur. Bu iki ctimle ile anlarm 
akledici gti~lerinin halleri a~1klanm1§tlr. ((Ve i§i yonetenlere )) kavline 
gelince; bu, meleklerin amel edici gti~lerinin halinin a<;1klanmasma i§a
rettir. <;tinkti stifli alemin hallerinden her bir hal, ulvi alemin omtirltile
ri alan meleklerden birinin yonetimine birakilmi§tlr. Onlar gokytiztintin 
sakinleridir. Nas1l yonetim ancak bilgiden sanra tamam alursa, amel · 
edici gtictin a~1klanmas1 da akledici gtictin a<;Iklanmasmdan sonra gel
mi§tir. Benim zikrettigim bu gorti§ a<;1k bir ihtimaldir. Ancak kelam1 
ile neyi kasdettigini en iyi Allah bilir. 

iyi bil ki; Isfahan'h Ebu Muslim ibn Bahr bu ifadenin melekle!·e 
hamledilmesini kmami§tlr. Hatta a ( ~\s:- j\:J1 ) kelimesinin mtifredinin 
( 4s:- ji.:J1 ) kelimesi aldugunu ve bu kelimenin de di§ilik ifade etti
gini, halbuki Allah Teala'nm melekleri di§ilikten tenzih ettigini soyle
mi§tir. Allah Teala kafirlerin gorti§lerini kmayarak <<Onlar Rahman'm 
kullan alan melekleri de di§i sayd1lar. )) (Zuhruf, 19) buyurmu§tur. iyi 
bil ki; bu kmayi§ bizim tefsirimize yonelik degildir. <;tinkti <;ekilebilen 
§eyler kasdedilmektedir. Bu ise zikredildigi gibi di§i olmay1 gerektirmez. 

Bu ifadelerin te'vilinde ikinci vecih : Bu ifadelerle ikinci alarak y1l-
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d1zlann kasdedildigi soylenmi§tir ki Hasan el-Basri'nin sozii budur. Yll
dlzlarm bu nitelikle nitelenmesi birkac; vecih ile olabilir. 

a) Sanki y1ld1z yerin altmdan c;ekilmekte ve yerin iistiine dogru 
c;Ikanlmaktadir. <;ekilince de c;ekilen §eyler . olmaktad1rlar. 0 zaman 
( .;-l:.ll.....:. ~ "))JI ) kelimelerine k1yasla; c;ekilen anlamma gelebilir. b) So
kup c;ekilme, c;ekilerek gitme soziinden almmi§tlr. Vahidi boyle der. Bu 
da sanki c;ekme ve b1rakmayla dogup batma gibi olur. c) Uc;iincii ola
rak bu ifade, atlarm c;ekilip gotiiriilmesi ic;in kullamlan «atl c;ektinl) kav
linden almmi§tlr. Bu takdirde sokiip alanlar kavli ·ue mukadder bir se
yir iizere belirli bir sm1rda akanlar anlam1 kasdedilmi§ olur. 

~<BogulmU§l> olan kavli de iki vecihde olabilir: 
a) Sokiip alanlardan hal olabilir ki, bu takdirde bu y1ld1zlar bo

gulmu§ §eyler gibidirler. <;ekme ve istekte bogulmu§ gibidirler. Bu da 
onlarm halinin o irade kar§ISmdaki miikemmelligine i§arettir. Eger; fe
lekler ve y1ld1zlar konu§an canhlar degillerse, o takdirde boyle nitelen
dirilmelerinin anlam1 ne olur? denilecek olursa biz deriz ki: Bu Allah 
Teala'nm: «Her biri bir yoriingede yiizer.ll (Enbiya, 33) kavli gibi te§
bih tarzmdad1r. <;iinkii gramer bak1mmdan ( J ) ve ( cJ ) ile cemi' 
yapmak ak1lh varhklar ic;in kullamhr. Sonra te§bih kabilinden y1ldizlar 
igin de kullamlmi§tlr. b) BogulmU§ olan kavlinin manas1; batl ufkun
da kaybolmaktlr. Bu takdirde «sokiip alanlara)) kavli y1ld1zm dogu§u
na, «bogulmu§ olan)) kavli de batl§ma i§aret olur. Once dogar, sonra 
batlp kaybolur. Bu vechi miifessirlerden bir k1sm1 da zikretmi§lerdir. 

«Canlan kolayhkla alanlara.l> Ke§§fl.f'm sahibi (Zamah§eri) der ki: 
Bunun manas1 y1ld1zm bir burc;tan bir burca <;1k1p gitmesidir. Nitekim 
bir boga bir iilkeden c;1k1p bir ba§ka beldeye gittiginde araplar onun 
ic;in ( .k.!.t.i .JY ) ta'birini kullamrlar. Ben derim ki: Bu konuda soy
lenen sozlerin ozii §uraya varmaktad1r: <<Bogulmu§ olam sokiip alanla
ra)) kavli, y1ld1zm giinliik hareketine, «Canlan kolayllkla alanlara)) kav
li, bir burc;tan diger burca gec;i§ine i§arettir. Bu ise y1ld1zm ozel yoriin
gesindeki hususi hareketidir. Ne gariptir ki yildizm giinliik hareketi ka
Silma hareketi iken, bir burc;tan diger burca gec;i§i kas1lma hareketi de
gildir. Aksine kendi zatlarma uygun bi:r harekettir. Bunun ic;in kac;mil
maz olarak birinci ifadeye «sokiip alma)) ta'biri kullamlrm§, ikinciye de 
«kolayhkla alman ta'biri kullamlmi§tlr. Ey miskin; §U s1rlan bir dii§iin. 

«Yiiziip yiiziip gidenlerell kavli ile ilgili olarak Hasan ve Ebu Ubey
de; felekte yiizen y1ldizlar, anlam1m vermi§lerdir. <;iinkii y1ld1zlarm fe
lekteki seyri bir yiizme gibidir. Bu sebeple Allah Teala: «Her biri bir 
yoriingede yiizerler.>> buyuruyor. «Yan§tlkc;a yan§anlara)) kavli hakkm
da Hasan ve Ebu Ubeyde yildizlarm bir k1smmm hareketi bir k1smmdan 
daha h1zh olmas1 geri, ya da dosdogru hareket etmesi sebebiyle birbir
leriyle yiiriiyii§te yan§malan kasdedilmi§tir, derler. 
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<<Ve i§i yonetenlere)> kavlinde ise iki vecih vard1r: 
a) Onlann seyirleri ve hareketleri nedeniyle baz1 vakitler digerle

rinden ay1rdedilir. Allah TeaJa'mn buyurdugu gibi ibadet vakitleri or
taya ~1kar. «Geceleyin yatarken ve sabahleyin kalkarken Allah'1 tesbih 
ederler. Hamd O'nad1r.)) ve «Sana yeni dogan aylardan soruyorlar. De 
ki: Onlar, insanlann faydas1 ve haec i~in birer vakit ol~iileridir.n (Ba
kara, 189) «Y1llann say1s1m ve hesab1 bilmeniz i<;in.>> (Yunus, 5) buyur
maktadlr. Aynca gune§in hareketi nedeniyle dart mevsim birbirinden 
aynhr. Bunlarm aynlmas1 sebebiyle de insanlarm ya§ama §ekli farkh
la§lr. Ka~m1lmaz olarak bu yonetimler y1ld1zlara izate edilmi§tir. 

b) Delil yoluyla her cismin sonradan meydana gelme oldugu sabit 
oldugundan, y1ld1zlann da sonradan meydana gelme oldugu sabit ol
mu§tur. Sonradan meydana gelm:e oHmca onlan var edecek bir yaratl
clya ve yaratacak bir yap1c1ya ihtiya~ oldugu ortaya <;1kmaktad1r. Bun
dan sonra, §ayet biz bu alemi yaratan yaratlCmm bu alemin i§leriyle il
gili olarak etkili gii~leri oraya verdigini farz edecek olursak; bu, dog
rudan dogruya dine ters dii§er. Eger boyle gu~lerin varhgm1 kabul et
mezsek;' bu da dini reddeder. Onun i~in biz deriz ki: Allah Teala, kanu
nu icra edecek bu alemin hallerinden her bir hal i~in sonradan meyda
na gelenin meydana gelmesine ozel bir sebep halketmi§tir. T1pk1 yemegi 

· doymaya sebep, i~meyi kanmaya sebep, ate§i yanmaya sebep klld1g1 gibi. 
Bu gorii§ii kabul etmek islam'a hit; bir §ekilde zarar vermez. Ancak ha
lin hakikatini en iyi Allah bilir. 

c) Bu kelimelerin tefsiri konusunda soylenen u~uncu vecih; bun
larm n1hlar oldugu gorii§iidiir. Qiinku 6111 can ~eki§ince falancanm ruhu 
~eki§me halindedir, denilir. Bir ki§i olmek uzere oldugunda da can ~e
ki§iyor denir. Bu ifade uyannca ruhlar da <;eki§mektedirler. "Bogulma 
ise §iddetli bir ~eki§medir. T1pk1 okun yaydan <;ekilmesi gibi. Keza can
larm kolayhkla almmas1 anlamma gelen ( utk.!.I:JI ) kelimesi de <;lk
ma manasma gelir. Nihayet beden karanhgmdan <_;1kt1ktan sonra, yuce
liklere ula§maya ihtiya<; duyan ve cismani ili§kilerden uzakla§an be§er 
ruhlan, melekler alemine giderler. En h1zll §ekilde, huzur ve rahat i<;e
risinde kudsi konaklara ko§arlar. i§te bu gidi§lerini ifade etmek uzere 
yuzme ta'biri kullamlmi§tlr. K-ald1 ki ruhlann diinyadan nefret edip ul
vi aJemle bulu§mayi istemeleri konusunda muhtelif mertebeleri vard1r. 
Nas1l en miikemmel olan oraya ko§mada en h1zh olursa; en zay1f olanm 
oraya gidi§i de yava§ olacaktlr. ~iiphesiz ki bu hallerde yan§an ruhlar 
en §erefli ve degerli ruhlard1r. Bu sebeple Allah Teala onlara yemin et
mi§tir. Sonra bu degerli ve yuce ruhlardan bir k1smmm giicii ve §erefi 
nedeniyle bu alemin halleri:f1den bir k1s1m ahvale etkisinin ortaya <;lk
masi da miimkiindiir. i§te bu, «Ve i§i yonetenlen) kavlinin ifade ettigi 
manad1r. insan ruyasmda iistadm1 gorup ona bir problemi sorarak dog-

• 
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ru <;oztimti bulamaz m1? Qocuk rti'yasmda babasm1 gortip sakh bir ha- · 
zinenin yolunu baba evladma gostermez mi? Calinfrs degil midir ki; ben 
hast~ oldum, kendimi tedavi etmekten aciz kaldlm, ru'yamda birisini 
gordtim o bana tedavi §eklini gosterdi, demi§tir. Gazzali degil midir ki; 
degerli ruhlar bedenlerinden aynldlklarmda ve ruh ve bedendeki ilk in
sana benzeyen bir insanla birle§tiklerinde aynlan ruh i<;in bu bedene 
ili§mek uzak bir ihtimal olamaz. Ve o ruh, bu bedene ili§nii§ olan ruhun 
iyilik yapmalannda ona yard1mc1 duruma gelir ki bu yard1ma i§te ilham 
ad1 verilir. Kotti ruhlar bak1mmdan bunun benzeri vesvesedir, demi§tir. 
Bu anlamlar her ne kadar mtifessirler tarafmdan nakledilmemi§se de 
lafzm bu anlamlara gelmesi kuvvetle muhtemeldir. 

Dordtincti Vecih: Bu kelimelerin tefsirinde sava§ atlarmm nitelikle
riyle ilgi oldugu gorti§tidtir. Onlar boyunlan uzun Arap atlan oldukla
n ic;in boyunlanna yular girer c;1kar ve oynar. Aynca islam diyarmdan 
harb diyarma gittikleri ic;in bir tilkeden diger tilkeye giden gtic;lti boga
lar gibidirler. Diger taraftan ko§arak ytirtimelerinde ytizer gibi yaptlk
lan ic;in ytizmektedirler. Hedefe dogru ko§tuklan ic;in yan§maktadir
lar. i§i yonetmektedirler, c;tinkti tisttin gelip zafer kazamrlar. i§in on
lara isnad1 mecazidir. Qtinkti onlar i§in yonetilmesinin sebeplerinden bi
ridirler. 

Be§inci Vecih : Bu niteliklerin, gazilerin vas1flan olmas1d1r. Ebu 
Muslim merhum bu gorti§ti tercih eder. Buna gore bogulmu§ olam so
ktip alanlardan maksad, okunu c;ekip atmak uzere olan gazinin elidir. 
Oku gerdigi zaman; atmaya dald1, denir. Canlan kolayllkla alanlardan 
maksad oklard1r. Bu oklar okc;unun elinden <;1k1p hedefe dogru ko§ar
lar. Nitekim c;oztime kavu§turulan her §ey ic;in de bu ta'bir kullamht. 
Ki§inin hafiflik kazamp dag11Ivermesi ic;in de ( J,t.:..iJI ) ta'biri kulla
mllr. Ytiztip ytiztip gidenlerden maksad, oklarm dti§manlar arasmda 
kO§Up ytizmeleridir. Bununla develerin kasdedilmi§ olmas1 da caizdir. 
(( Yonetenlern kavlinden maksad, ta'kib edenlerdir. Bununla, oku c;ekme 
atl ko§turma ve i§i ytirtit.tne fiillerinin neticesi yani zafer kasdedilmi§
tir. ifadelerin mtiennes olarak kullamlmas1 bunlarm c;ogul olmalarm
dandir. Bu ifadelerle okun aleti kasdedilmi§ olabilir ki bu kendisinden 
<;ekilip alman ve kolayhkla <;Ikanlan anlamma gelir. 

Altmc1 Vecih : Bu kelimelerle, kalbin Allah'tan ba§kasmdan don4p 
Allah'a gelmesiyle g·erc;ekle§en mertebeler ac;Iklanmi§ olabilir. Buna go
re (( Bogulmu§ olam soktip alanlarndan maksad saglam kulpa as1lmak 
ic;in soktilmii§ olan ruhlard1r, ya da Allah Teala'dan ba§kasmm mahab
betinden sokiilmti§ olan ruhlardn·. ((Canlan kolayllkla alanlarn kavlin
den maksad; cismani aleme dondtikten sonra ruhun mticahedeye giri
§ip Allah Teala'mn ahlak1yla ahlaklanmas1 ve tam olarak gti<; kazan
masi, saglam ve kuvvetli olmas1d1r. uYuzup yuzup gidenler» kavlinden 
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maksad; ruhun mucahededen ba§ka melekut i§lerine kanat gerip bu 
okyanuslarda mesafeler kat'edip yuzmesidir. «Yan§tlk<;a yan§anlar»dan 
maksad; ruhun, Allah' a dogru seyrindeki farkh derecelerine i§arettir. i§i · 
yonetenlerden maksad; be§eriyyet derecesinin son basamagmdan me
leklik derecesinin ilk basamagma ula§madi:r. Be§eri ruhlar amac;lanmn 
son noktasma ula§tlklarmda -ki bu yan§ mertebesidir- melekler ale
miyle birle§irler. i§te Allah Teala'nm «Ve i§i yonetenleren kavlinden 
maksad budur. ilk dort nokta, Allah Teala'nm <<Nerdeyse yagm kendisi 
aydmlatacakl) (Nur, 35) kavliyle kasdettigi husustur. Be§incisi ise «Ate§ 
degmese dahin kavlindeki ate§tir. 

iyi bil ki; tefsircilerden nakledilmi§ olan bu vecihler; Rasulullah'
tan nass olarak nakledilmi§ olup ta uzerine fazla bir §ey soylemek im
kam bulunmayan ifadeler degildir. Bu ayetin lafzmm bu anlamlara gel
mesi ihtimali bulundugu ic_;in bu yorumlar yap1lmi§tlr. Lafzm bizim zik
rettigimiz veche muhtemel olmasl onlarm zikrettigi vecihlere muhtemel 
olmasmdan daha zay1f bir ihtimal olmad1g1 ic_;in onlann zikrettikleri 
bizim zikrettiklerimizden daha evla olmaz. Ancak burada ince bir nok
taya dikkat etmek gerekir. 0 da bu lafzm manalarm hepsine muhtemel 
olu§udur. Eger bu anlamlar arasmda ortak bir kavram gorursek lafz1 6 
ortak kavrama hamlederiz. Ve o takdirde bu vecihlerin hepsi o ortak 
kavramm ic;erisinde yer allr. Ama bu kavramlar arasmda ortak bir nok
ta yoksa lafzm hepsine hamledilmesi imkans1z olur. Qiinku mii§terek 
bir lafzm, iki anlam1m aym anda ifade etmesi ic_;in kullamlmas1 caiz 
degildir. Bu takdirde biz; Allah TeaJa'nm murad1 budur, demeyiz de, 
kasdedilen bu olabilir, deriz. Ama kesinkes budur deme imkamm1z yok
tur. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, XXXI, 27-32). 

imam Razi; 11. ayetle ilgili olarak ta §6yle diyor: 
. Uc_;uncu Mes'ele: iyi bil ki; bu §iiphenin ozu §Undan ibarettir: Her

kesin; «ben» SOZUyle ifade etmek istedigi §ey, 6zel bir btinye ile kuruliDU§ 
olan bu iskelettir. Binaenaleyh insan oldugunde mizac1 bozulur, terki
lJi dag1llr ve onun yeniden hayata dondfuiilmesi imkansizla§Ir. 'Bu im
kansizllk ta birkac; vecihtendir: . 

a) Yeniden hayata donen insan, bu ilk insan olamaz, Ancak ilk 
terkib bir daha varl~ga dahil olursa mumkun olur. Bu deme.ktir ki; ye
niden varhga donii§ ilkin yok edilenin aymsmm var olmas1d1r. Bu ise 
muhaldir. Qunku yok edilmi§ olamn ne aym, ne zatl; ne de ozellikleri 
kahr. Binaenaleyh, ba§ka bir §ey varllk haline gelirse o zaman da bu 
yeniden varllk kazanan §eyin ilkin yok olan §eyin ayms1 oldugunu soy-

. lemek imkansizla§Ir. 
b) Ki§inin sahip oldugu ilk bolumler toprak olup dag1llr ve yeryu

zunun suyuna, havasma, topragma kan§lf. Binaenaleyh, bu durumda 
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biitiin bu kan§lmlann arasmdan tek tek o ki§inin par\!alanmn aylrde
dilmesi muhaldir. 

c) Topraks1 par\!alar soguktur, katld1r ve kurudur. insanm mey
dana gelebi)mesi i\!in topragm mutlaka s1cak ve kan§lffil i'tibanyla nem
li olmas1 gerekir. Yoksa insamn boyle bir §eyden meydana gelmesi mu
haldir. i§te «Ufalanml§ kemikler oldugumuz vakit mi?» soziiyle yeni
den dirilmeyi inkar edenlerin dayand1klan §ey tamamen bu §iipheler
den ibarettir. 

Buna bir\!ok vecihle cevab verilebilir: 
Bu cevab en kuvvetli cevabt1r. Biz herkesin; «ben» soziiyle i§aret 

ettigi §eyin §U iskelet oldugunu kabul etmiyoruz. Qiinkii bu gorii§lin 
dogru olmad1gma iki §ekilde deli! getirmek mlimkiindiir: 

a) Bu iskeletin par\!alan siirekli degi§mekte ve erimektedir. Her
kesin «ben" soziiyle i§aret ettigi kendi varhg1 ise degi§ken olamaz. Bi
naenaleyh oyleyse degi§ken olan §ey, degi§ken olmayan §eyden farkh 
olmalld1r. 

b) insan iyi bilir ki; ic; ve dl§ organlarmdan habersiz oldugu hal
de bile kendisi tarafmdan §Ullruna vanlan hususlar kendisi tarafmdan 
§Ullruna vanlmayan hususlardan farklld1r. Boyle olmasayd1 bir §eyde 
olumluluk ve olumsuzlugun birle§mesi gerekirdi ki bu, muhaldir. Oyley
se herkesin «ben)) soziiyle i§aret etmi§ oldugu §ey, §U iskeletin kendisi 
olmad1g1 ortaya <;Ikml§ bulunur. 

Kald1 ki burada tic; ihtimal sozkonusudur: 
a) Felsefecilerden ve miisliimanlardan bir grubun kabul ettigi gi

bi; herkesin «benn diye i§aret ettigi §eyin cisim olmaylp cisme ait alma
YIP kendiliginden kftim olan bir varhk olmas1 mlimkiindiir. 

b) Bu §eyin bozulma ve dejenerasyona elveri§li olan bu cisimlere 
mahiyet bak1mmdan aykm olmas1 da ihtimal dahilindedir. Bu takdirde 
onun bozulma ve dejenerasyon kabiliyeti olan cisme hiilul etmesi, ate
~in komiire, yagm susama, giil suyunun gtil agacma s1zmas1 §eklinde 
olabilir. Bu iskelet bozulunca o parc;alar da kas1hr ve o madde idrak edi
ci, akledici giice sahip bir canh olarak kalabilir. Ya mutlu olur veya 
mutsuz. 

c) Ya da denebilir ki: 0, m.ahiyyet bak1mmdan bu cisimlere e§it 
bir cisimdir. Ancak Allah Teala ona bir §ahsm ilk varolu§undan omrli
nlin sonuna kadar kallp devam etme ozelligini vermi§tir. Binaenaleyh 
onun bazan artarak, bazan da eksilerek degi§en oteki par\!alan «ben» 
soziiyle i§aret ettigi kendi benliginin ic;ine dahil degildir. i§te ollim amn
da bu parc;alar ondan aynllr ama onun benligi canll olarak ya§ar, niut
lu veya mutsuz olur. 

Bu ihtimaller ortaya konulunca, sabit olur ki; bedenin bozulmas1 ve 
par\!alanmn ayn§mas1 gerc;ek anlamda insanm bozulup ayn§masml ge-
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rektirmez. i§te bu nokta son derece saglam ve giivenilir bir noktadir ki 
oldiikten sonra dirilmeyi inkar edenlerin biitiin §iipheleri o noktada bi
ter. Bu takdirde kemiklerin ufalarak, kuruyup ~iiriiyerek dag1lmasmm 
ha§rm ve ne§rin kesinkes meydana gelmesini redde bir etkisi olmaz. 
(Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, XXXI, 36-37) 

Kitab-I Aziz'de c;e§itli §ekillerde zaman, mekan ve e§yaya yemin yer 
alir. Yemin; yemin eden ki§inin, yemininden donmesi halinde sorumlu
luk altmda kalmasmdan korktugu §eyler i~in yap11Ir. Biz AJlah Teala 
bak1mmdan boyle bir §eyi vehmetmekten Allah'a s1gmmz. ~ari1 y~ce 
olan Allah'm, verdigi haberleri te'kid etmek ic;in kendi kudretinin eseri 
olan §eylere gerek duymas1 miimkiin degildir. Allah'm giiciine nisbetle 
varhkta hi~ bir §eyin giicii anlam ta§Imaz. Halbuki hi~ bir gii~ sahibi 
O'nun giicii kar§ISmda bir giice sahip degildir. Hatta hi~ bir varhgm 
varhg1 O'nun varhgma k1yas edildigi zaman varhk ifade etmez. Ancak 
varhk, §am yiice olan Allah'm tecelli I§Iklarmdan bir I§Ik iizerine yayil
digl nisbette varhk ifade eder. Bu sebeple baz1 ki§iler Kur'an'da betah
sis zikredilen bu haberlerin bu §ekilde peki§tirilmesinin nedenini sora
bilirler. Allah'm kelammda bu tiir yeminlerin nic;in yer ald1gm1 merak 
edebilirler. Bunlara §6yleeevab verilir: Siz, Allah'm ·kendilerine kasem 
ettigi §eylere ba§vurdugunuzda goriirsiiniiz ki; bu kasem edilen §eyleri 
ya birtak1m kimseler inkar etmi§lerdir, ya da onun faydasmdan haber
siz olduklan ic;in kii~iimsemi§Ierdir. Veya onlardaki ibret te§kil eden 
noktadan gafil olmu§lardir .Allah'm yarat1klarmdaki hikmetini gore
memi§lerdir. Yahut da bu konuda yanh§ bir gorii§e kap1lmi§, Allah'm 
belirledigi ger~egin dl§lllda 0 konuyla alakah inan~lara sahip olmu§
lardir. Binaenaleyh Allah Teala; bunlann varhgm1 inkar edenlere onla
rm varhgm1 kabul ettirmek i~in veya onu kiic;iimseyenlerin zihninde o 
konunun degerini yiiceltmek i~in veya hat1rlamayanlara konuyla ilgili 
§Uurlanm uyarmak i~in veya vehminin kendisini sap1ttlg1, anlayi§mm 

. kendisini aldattlgl kimselerin ruhundaki inane~ geli§tirmek i~in bu §ey
lere yemin etz:ni§tir. Sozgelimi Allah Teala k1yamet giiniine veya Kur'
an'a ffil kasem ediyor; bu, birincinin ka~l§l imkanSIZ bir ger~ek Oldugu
nu tesbit etmek, ikincinin de i~inde §iipheye yer bulunmayan Hak ke
lami oldugunu isbat etmek ic;indir. Aynca bunlarda her ikisinin de du
rumunu yiiceltme sozkonusu olabilir. Birincisinde mutluluk ve mutsuz
lugun ger~ekle§mesi, ikincisinde de ruhlan hastahklardan kurtaran hi
dayet ve §ifamn yer almas1 konusunu ta'zim i~in olabilir. Ve yine yildiz- · 
lara m1 kasem ediliyor: Baz1 toplumlar onlan kii~iimsiiyor ve bunlann 
maddi evrenin biitiinii ic;erisinde bir yer i§gal ettiklerini, Allah'm o sa
yede halkettigi hikmeti ve bunlar nedeniyle s'aglad1g1 faydalan gormez
likten geliyorlard1. Ba§ka bir topluluk da bunlarm yaratanm yaratllan
lara tasarrufu ni teliginde siifli alemde .tasarruf yetkisine haiz ilahlar 
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olduklanm kabul ediyorlardL Allah TeaJa bunlara kasem etmekle ilahi 
kudretinin buradaki tasarrufuna dikkatleri ~ekmekte ve onlarm yara
hlml§ olduguna delalet eden hesablanm zikretmekte, kendilerinde uh1-
hiyyet• niteliklerinden herhangi birisinin bulunmad1gm1 belirtmektedir. 
Nitekim gerek bu surenin, gerekse Tekvir suresinin ba§mdaki kasem bu 
tUrdendir. Diger taraftan -daha sonra gori.ilecegi gibi- buradaki fay
dalara dikkat ~ekilmektedir. Bu tefsirde onumiizdeki surelerde soziinii 
ettigimiz hususlarm tafsilat1yla ilgili a~1klay1c1 bilgiler gelecektir. 

Burada iizerinde dikkatle durulmas1 gereken bir ba§ka konu daha 
var: islam dininden once ge~en baz.t·dinlerin mensublan bu cisimler ev
reninin ve bu evrendeki aydmhklarm, karanhklarm, cisimlerin ve ar~z
larm hirer maddi varhk oldugunu kabul etmi§lerdir. Giiya bunlan ya- · 
ratan onlarm ruhlan i~in hirer hapishane ve imtihan yeri olmasm1 is
temi§tir. Binaenaleyh Allah'm nzasm1 ta:leb eden kimse bu maddi §ey
lerden ka~m,malld1r. Nimetlerden ve onlarm giizelliklerinden uzakla§
mahdlr. Qe§itli §ekillerde bedenine s1kmtllar vermeli ve i§kenceler yap
mahdlr. Kendini her tiirlii nimetlerden mahrum etmelidir. iddHHarma 
gore kotii olan bu kainatm i~inde yer alan e§yaya goz yummahd1r. Mak
sadlan yalmzca bu maddi aJemi kii<;iimsemek ve ondan ka~mmaktlr. 
Bunun i~in Allah Teala, bu varhklardan bir~oguna kasem ederek, ora
daki itinasmm derecesini a~tklamak istemi§tir. Bu varhklardan her
hangi birinden yararlanmak isteyen bir kulun, o varhklardaki hikmeti 
idrak edip yararlanmamn smmm a§mad1g1 takdirde Allah'm ona klz
mayacagml belirtmek istemi§tir. 

Allah TeaJa bu surenin ba§mda baz1 yara tlklarma kasem ederek 
onlarm degerinin yiiceligini a~1klamak ve bu yaratlklanndaki iltthi ni
zamm giizelligini, faydalarm ~oklugunu belirtmek istemi§tir. Bu yara
tlklarm Allah'm emrine bagh oldugunu, O'na boyun egdigini ve hepsi: 
ne vaadolunan §eyin muhakkak ger~ekle§ecegini bildirmi§tir. (Muham-
med Abduhu el-A'mal'Ul-Kamile, V, Tefsir, 318-319). ~ 

-----------1000----------
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15 - Musa'n1n haberi sana geldi mi? 
16 - Hani Rabbi ona; mukaddes vadide, Tuv§.'da ~oyle 

seslenmi~ti: 

17 - Firavun'a git, c;unkii o, c;ok azm1~tlr. 
18 - De ki: Temizlenmeye meylin var m1 senin. 
19- Rabb1na giden yolu -gostereyim de O'ndan kor-

kasin. 
20 - Ve ona en buyuk mucizeyi gosterdi. 
21 - Ama o, yalanlay1p isyan etti. 
22 - _Sonra arkas1n1 dondu, ko$maya ba~lad1. 
23- Toplay1p seslendi: 
24- Ve sizin en yuce Rabb1n1z benim, dedi. 
25 - Bupun uzerine Allah, onu dunya ve ahiret azabiy

la yakalad1. 
26 ~ ~uphesiz ki bunda, korkan kimseler ic;in ibret 

varthr. 

Musa'mn Haberi Geldi mi Sana? 

Allah Teala Rasulii Muhammed (a.s.)e kulu ve Rasulii MU.sa (a.s.) 
dan haber veriyor. Onu Firavun'a gonderdigini, mucizelerle kendisini 
destekledigini ve buna ragmen Firavun'un kiifiir ve isyanda direndigini, 
neticede Allah Teala'nm gii~Iii ve kuvvetli bir yakalaYI§la onu yakala
digmi bildirerek: «Sana kar§I gelen_ ve getirdigin ger~ekleri yalanlayan
larm da ak1beti boyle olacaktlr.» diyor. Ve bu sebeple klssamn sonunda: 
«~iiphesiz ki bunda, korkan kimseler i~in ibret vardlr.>> bUyuruyor. 

«Musa'mn haberi sana geldi mi?n Onun haberini duydun mu? «Ha
ni Rabbi ona; mukaddes vadide, Tuva'da §Oyle seslenmi§ti;» Temiz vadi 
olan Tuva'da ona seslenip kendisiyle konu§mU§tuk. Taha suresinde de 
ge~tigi gibi, sahih olan kavle gore Tuva bir vadinin ad1d1r. Allah Teala 
ona §Oyle demi§ti : «Firavun'a git, dogrusu o, azrm§tlr.» (Taha, 24) is
yan edip direnmi§ ve k~r§I gelmi§tir. «De ki: Temizlenmeye meylin var 
m1 senin?» Ona §Oyle de: Teslim olup itaat edecek bir yola ve meslege 
gitmeye arzu ve istegin var m1? «Rabbma giden yolu gostereyim de» 
Seni Rabbma kul olmaya sevkeden yolu sana gostereyim de: «Ondan 
korkasm.» ·Rabbma giden yolu gostereyim de daha once kalbin kati, ha
yirdan uzak ve kotii bir kalb iken, O'na boyun egip itaat eden ve ha§
yet duyan bir kalb haline donii§siin. «Ve ona en biiyiik mucizeyi gos
terdi.>J Musa peygamber bu apac;1k hak c;agms1yla birlikte ona kendisi-
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nin Allah katmdan geldigini dogrulayan ag1k, kuvvetli, belge ve deliller 
gosterdi. ccAma o, yalanlay1p isyan etti. >> Hakki. yalanlad1 ve uymas1 bu
yurulan emre muhalefet etti. K1sacas1 onun kalbi inkar edip i<;i ve dl
§Iyla Musa'mn te'sirine kap1lmad1. Halbuki o, Musa peygamberin ken
disine getirdiginin hakikat oldugunu biliyordu, ancak bu bilgi onun 
iman etmesini saglamad1. Qiinkii ma'rifet kalb ile bilgidir. iman ise bu 
bilginin uygulanmas1d1r. iman; Hakka boyun egip kabullenmektir. 
«Sonra arkasm1 dondii, ko§maya ba§ladu Hakka kar§Ihk batiia ko§
tu. Bu ko§U§U Musa (a.s.)mn gozahc1 mucizelerine kar§Ihk olmak iize
re sihirbazlanm toplamas1d1r. «Toplay1p seslendi.n Kavmine seslendi ve 
«Sizin en yiice Rabb1mz benimn dedi. ibn Abbas ve Miicahid der ki: Fi
ravun «Benden ba§ka bir tannmz oldugunu bilmiyorum.n (Kasas, 38) 
soziinii kirk y1l sonra soylemi§ idi. · 

((Bunun iizerine Allah, onu diinya ve ahiret azabwla yakaladu 
Diinyadaki asilere ornek olmak iizere Allah Teala ondan intikam ald1 
ve onu bir ibret numunesi k1lct1. «Hem burp.da hem de k1yamet giiniin
de la'nete ugratild1Iar. Kendilerine verilen bu bagi§ ne kotii bir bagi§
tir. n (Hud, 99) Nitekim Allah Teala bir ba§ka surede §byle buyuruyor: 
«Onlan ate§e gag1ran onderler k1ld1k. K1yamet giinii de yard1m gormez
ler.» (Kasas, 4J) Ayette : «Diinya ve ahiret azabiyla yakaladl.» kavlin
deki ( JJ'yl ,~>':JI JL(j ) kelimelerinin diinya ve ahiret anlamma gel
mesi en sahih olamd1r. Bu iki kelime ile onun ilk ve ikinci sozii kasdedil
mi§tir, diyenler bulundugu gibi, kiifiir ve isyam kasdedilmi§tir, diyenler 
de vard1r. :;;uphe bulunmayan sahih gorii§ birincisidir. 

- «:;;iiphesiz ki bunda, korkan kimseler ic;in ibret vard1r.n Ogiit alip 
sakmanlar ic;in. 

4• ./ , ~ .....;: ~ ""'\_,v,"(~(~""'\/~1-"' -": (~ "./·"'--~('."'; v:(\/.\~t~ ~ ~ "'\•> '\~ 
s.~ ~ (?~~...;-- ~~'r?~~~~~es::.~ $~~ ~ 

;1l"ClS®~;U(.ft;~~;j~XIf((?\®~d:f0;'1~ 
{fjJ~~~; 

27 - Sizi yaratmak m1 daha zor dur, yoksa g6gu mu? 
Onu bina etmi~tir. 

28 -- Boynunu yukseltmi~ ve ona bir ~ekil vermi$tir. 
29 - Gecesini karanllk yapm1~, gund"(lzunu ortaya c;1· 

karml$hr. 
30 - Bundan sonra yeri d6~emi~tir. 
31 - Ondan suyunu ve otlag1n1 c;Ikarmi~tlr . 
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32 - Daglan dikmil}tir. 
33 - Sizin ve hayvanlannizin ge<;inmesi i<;in. 

Allah Teala, ilk yaratlh§tan sonra tekrar yaratlhp diriltilmeyi in-
·kar edenlere kar§I huccet olmak iizere buyuruyor ki: <<Sizi yaratmak 
m1 daha zordur, yoksa gogii mii?» Ey insanlar, yaratih§ bak1mmdan si
zinki mi daha zor, yoksa gogiinkii mii? Elbette gogiin yaratih§I sizinkin
den daha zordur. Nitekim Allah Teala: «Elbette ki goklerin ve yerin ya
rablmasi, insanlann yaratilmasmdan daha biiyiiktiir.» (Gafir, 57) bu
yuruyor. Ve bir ba§ka ayette de §Oyle buyuruyor: «Gokleri ve yeri ya
ratmi§ olan, onlar gibisini, yaratmaya kadir olmaz m1? Elbette 0, -Hal
lak'tlr, Alim'dir.>> (Yasin, 81) «Onu bina etmi§tir.>> kavli daha sonra 
gelen : «Boyunu yiikseltmi§ ve ona bir §ekil vermi§tir.» kavli- ile tefsir 
edilmi§tir. Yani onun binasm1 yiice, geni§, etraf1 birbirine e§it, karan
llk gecelerde yildizlarla siislti olarak yaratmi§br. 

((Gecesini karanhk yapmi§, giindiiziinii ortaya ~Ikarmi§br.» Gece
sini kapkaranhk yapmi§, giindiiziinii de apa~1k parlak ve aydmh~ kil
illl§br. ibn Abbas ( __ lfl:J ~I ) ifa~esine ;karanllk yapmi§br, an
lammi vermi§tir. Miicahid, Ikrime, Said Ibn Ciibeyr ve biiyiik bir top-
luluk bOyle derler. ( !A\,...; ~>·>I ) ifadeBi ise giindiiziinii aydmlat-
illl§tlr, demektir. -

<<Bundan sonra yeri do§emi§tir .n Bu ayeti miiteakiben gelen: «On
dan -suyunu ve otlanm ~Ikarmi§br.>> kavli tefsir etmi§tir. Fussilet su
resinde (ayet, 9) yeryiiziiniin gokyiiziinden once yarablmi§ oldugu an
cak yeryiiziiniin, gokyiiziiniin yarablmasmdan sonra d6§endigi zikredil
mi§ti. Yani yeryiiziinde bulunan §eyler gokyiiziiniin yarablmasmdan 
sonra kuvveden fiile <;Ikanlmi§br. ibn Abbas ve bir ba§kasmm gorii§ii 
budur. ibn Cerir Taheri de bu gorii§ii tercih eder. ibn Ebu Hatim der ki: 
Bize babam ... ibn Abbas'tan nakleder ki; o ( lA\>) ~ ) kelimesine §U 
manay1 vermi§tir: Ondan suyunu ve otlagm1 ~Ikarmi§, 1rmaklanm a~
illi§, daglan, kumsallan, yollan ve ge~itleri halketmi§tir. i§te <<Bundan 
sonra yeri d6§emi§tir. n kavlinin manas1 budur. Bu husus Fussilet sure
sinde anlatilmi§tl. 

«Daglan dikmi§tir .>> Kararla§brmi§, yerle§tirmi§ ve yerlerine oturt
mu§tur. <<0, Hakim'dir, Alim'dir.» Mahlukatma kar§I Ralif'tur, Rahim'
dir. imam Ahmed ibn Hanbel der ki.: Bize Yezid ibn Harlin ... Enes ibn 
Malik'ten nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Allah Teala 
yeryiiziinii yaratbgmda yeryuzii sallamyordu: Bunun iizerine daglan 
yarabp onun iistiine kondurdu da yeryiizii durgunla§tl. Melekler dag
larm yarabh§mdan hayrete dii§iip Q.ediler ki: Ey Rabb1m1z; Senin bu 
daglardan daha kuvvetli yarabgm var m1? Allah Teala: Evet, demirdir, 
dedi. Melekler dediler ki : Ey Rabb1m1z; Senin demirden daha kuvvetli 
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yaratlgm var m1? Allah Teala; Evet, ate§, dedi. Melekler: Ey Rabb1m1z; 
Senin yaratiklarm arasnida ate§ten daha giic;Hisii var m1? dediler. Al
lah Teala; Evet, su, dedi. Melekler: Ey Rabb1m1z; Senin yaratiklarm ara
smda sudan daha kuvvetlisi var m1? dediler. Allah Teala; Evet, riizgar, 
dedi. Melekler: Ey Rabb1m1z; Senin yaratlklarm arasmda riizgardan da
ha kuvvetlisi var m1? dediler. Allah Teala; Evet, ademoglu, sagmdan sa
daka verir de onu solundan gizler, dedi. ibn Cerir Taberi der ki: Bize 
Abd ibn Humeyd ... Hz. Ali'den nakleder ki; Allah Teala yeryiiziinii ya~ 
ratmca, yeryiizii oynami§ ve demi§ ki: Sen benim iizerimde Adem'i ve 
soyunu yaratiyorsun. Onlar benim iizerime pisliklerini atacaklar ve gii
nah i§leyecekler. Bunun iizerine Allah Teala onu daglarla dindirmi§. 0 
daglardan bir k1smm1 goriir bir k1smm1 goremezsiniz. Yeryiizi.ini.in ilk 
karar klh§I, kesilmi§ devenin eti gibiydi. Eti kesildiginde oynar. Bu ha
ber garibtir. 

((Sizin ve hayvanlanmzm gec;inmesi ic;in.» Yani o yeryi.izi.ini.i db§e
mi§, c;e§meler fi§klrtlp gizli hazinelerini ac;1ga t;Ikarmi§, 1rmaklanm akl
tlp onunla ekinler, agac;lar ve meyveler bitirmi§, sakinlerinin siikun ve 
karar ic;erisinde bulunmas1 ic;in i.izerine daglar yerle§tirmi§tir. Bi.iti.in 
bunlar mahlUkatmm gec;inmesi ve onlarm muhtac; olduklan hayvanla
rm etlerini yemeleri ve ihtiyac;lan si.iresince onlara binmeleri ic;indir. 
Nihayet si.ire son bulur ve ecel gelip omiir biter. 

------ i Z A H I -------

(<Onu bina etmi§tir.n Sonra Allah ~eala bu bina edi§i ac;1klayarak: 
(l,Boyunu yi.ikseltmi§>> tavamm yi.iceltmi§tir. Denildi ki; onun ba§ucu 
dogrultusundaki noktada gidi§ mikdanm, be§ yi.iz yllhk bir mesafe ic;e
risinde yi.iceltmi§tir. HVe ona bir §ekil vermi§tir.» Onu yank ve c;atlak 
olmaks1zm dosdogru ve diizgiin bir bic;imde yaratmi§tlr. ((Gecesini ka
ranhk yapml§» karartml§, ((gi.indi.izi.inii ortaya <;1karm1§tlr.n Gi.ine§inin 
l§1gm1 ortaya <;Ikanp gostermi§tir. Gece ve giine§ gage izafe edilmekte
dir. <;i.inki.i gece gogi.in golgesi, giine§ ise <;Iras1d1r. HBundan sonra yeri 
do§emi§tir.>> Yaymi§tlr. Yer, daha once yarat1lm1§ ancak yayvanla§tlnl
mami§tl. Goklerin yaratlh§mdan iki bin y1l sonra Mekke'den ba§lana
rak do§enip yay1lmi§tlr. (Nesefi, Medarik, VI, 452). 

uBundan sonra yeri do§emi§tir.n Yaym1§ ve c;ekmi§tir. Umeyye ibn 
Ebu Salt bir §iirinde der ki:_ 

«Ulkeleri Sen do§edin ve diizelttin, 
Tekrar di.irmeye de Sen kadirsin.H 
Derseniz ki: Bu ayetin zahirinden yeryi.iziiniin gokyiizi.inden sonra 

yarat1lm1§ olmas1 gerektigi anla§1lmaktad1r. Qi.inkii Allah Teala burada 
HBundan sonra>> buyurmaktad1r. Secde suresinde ise ((Sonra gage yonel
di.>> (Fussilet, 11) buyurmaktadlr. 0 halde bu iki ayetin arasm1 bulmak 
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nas1l miimklin olur? ikisinin manas1 nedir? Ben derim ki: Allah Teala 
once yeryiiziinii gokyiiziiyle birle§ik olarak yaratmi§tir. ikinci olarak 
gokyiiziinii aymp yayvanla§tirmi§, iic;iincii olarak da yeryiiziinii do§e
mi§tir. Yani yaymi§ ve c;ekmi§tir. Bu tefsir ile her iki ayetin arasm1 bir
le§tirmek miimkiin olur ve mii§kil ortadan kalkar. ibn Abbas der ki: Al
lah Teala yeryiizlinii, gokyiiziinden once nziklanyla birlikte yaratrm§, 
ancak do§ememi§tir. Sonra goge yonelmi§ ve onu yedi gok halinde dii
zeltmi§tir. Sonra tekrar yeryiizlinii do§emi§tir. Denildi ki: Bu ayetin 
manas1 §Oyledir: Bununla beraber yeryiiziinii de do§edi. (Hazin, Liibab, 
VI, 453). 

ikinci Mes'ele: Ayetin zahiri; yerin gokten sonra olu§masmi gerek
tirmektedir. Secde suresindeki <<Sonra goge yoneldi» kavli ise goglin yer
den sonra olu§mU§ olmasm1 gerektirir. Biz bu mes'eleyi Bakara suresin
de «Sonra goge yoneldi>> kavlini tefsir ederken anlatmi§tlk. Buraqa o 
vecihlerden bir k1sm1m yeniden tekrar etmemizde bir beis yoktur: 

a) Allah Teala once yeri yaratml§, sonra gogii yaratml§, sonra ve 
iic;iincii merhale olarak yeryiiziinii yayml§tir. Bunun sebebi §Udur: Ye.r
yiizii once gokyiiziiyle birle§ik bir kiire bic;iminde idi. Sonra Allah ·onu 
c;ekip yaym1§tlr. ~u anda muteber olan deliller de yeryiiziiniin kiire bi
c;iminde oldugunu gostermektedir, denilebilir. Bir ba§ka mii§kil de §U
dur: Biiyiik bir cismin di§ k1smi yayvan ve diizgiin bir yiizey gibi olabi
lir. Ancak bir cismin yaratilml§ olup da di§ k1srmmn yayvan olmamasi 
imka,nsizdir. 

b) Allah Teala'mn sonra uyeri do§emi§tiru kavlinin miicerred do
§eme olmaYlP yeryiiziinde yiyecek bitkilerin yeti§mesine elveri§li bir ze
min hazirlanml§tir §eklinde anla§1lmas1 da muhtemeldir. i§te Allah Te
ala'mn muteak1ben: «Ondan suyunu ve otlag1m c;1karm1§tlr>> buyrugu 
ile ac;Iklad1g1 husus budur. Yeryiiziiniin suyunu ve otlag1m c;1karmaya 
haz1r hale gelmesi, ancak gogiin varhgmdan sonra miimkiin olur. <;un
kii yer; ana, gok te baba· gibidir. ikisi birle§mezse dogum meydana gel
mez. Madenler, bitkiler, canhlar olu§maz. 

c) Allah Teala'mn bundan sonra da yeryiiziinQ. kavlinin; bununla 
beraber, anlarmna olmas1 da muhtemeldir. ( ... ) 

Uc;iincii Mes'ele: Allah Teala'nm once yeryiiziinii, sonra gokyiiziinii 
yaratip sonra iic;iincii bir merhale olarak yeryiiziinii diizeltmi§ olmas1 sa
bit olduguna gore; bunlarm zamanlan konusunda birc;ok vecih farzedil
mi§tir. Nitekim Abdullah ibn Omer'den nakledilen rivayette; Allah Te
ala Ka'beyi yeryiiziinden iki bin y1l once yaratmi§tlr ve yeryiizii oradan 
diizeltilmi§tir, diye soyledigi nakledilir. iyi bil ki; bu gibi ~eylerde hadis 
kitaplarma ba§vurmak daha uygundur. (Fahreddin Razi, Mefatih el
Gayb, XXXI, 48). 



8288 tBN KESIR (Ctiz: 30; Sure : 79 

J,.·~, >/1\::)..- ~" ,_.. C~G~i,Y:(;--· ... ~'~·~\~~~\::>~~\;\r 
Vlf~ >.v.J~ ~ ,. v>.). _..,.oi,cy~ , . ,. 

::Gi6~~®·~ .. j, s'~U.\~//j·,~~ ®~: 0~\~/~\-st~r·v .' "':--~~®.;, 
!) ~.~ J (5~\.)~ -·- .. ~V' -·- d ·-~ ,. ~ ' , 

~\"""~'""(-"" ..-('t,// ,.,,. ~>,J:;•,.,,. ~ /~ ,, • / •-: "/-",- .,/ 
~"t?j~\~\.!jv~~~sJuL!;~\S,~s~)f?l.I>J~J 

;(./®j,Q.""'.) J ~,. ®.)./ )/. '®} ~>~~ '~o' :. · .. ;J·~~-:·~\U\ 'i"t \-"',::~~2.1"';\\ 'i"r (,~~_:/.(;::_; 
~ •" ... ..v , , ~ • .,. ~ . '-', • '-r~ ]v)._.;J .. , 

• ®"' (' ,J,_ o,.\; _,,. / ~ ,....-;.,•, ""~• ""/ • 
i"\ ~J ~ '{\.\/; \.'\ ~ ..-, 
• .,. .. .. ,. , ~;II u~j_ 

34 - Fakat 0 en biiyiik bela geldigi zaman, 
35 ~ 0 gun insan, neye <;ah1?tlg1n1 anlar. 
36 - Cehennem, bakan herkese apa<;1k gosterilir. 
37 - Artlk kim haddi a~m1~sa, 
38 - Ve diinya hayatln1 tercih etmi1?se, 
39 - ~iiphesiz ki onun varacag1 yer; cehennemdir. 
40 - Kim de Rabb1n1n makam1ndan korkup ta nefsini 

heveslerden ahkoyduysa, 
41 - ~iiphesiz ki onun varacag1 yer; cennettir. 
42 - Sana k1yametin ne zaman gelip <;atacag1n1 soru-

yorlar . . 
43 - Senin neyine onun zamanm.1 bildirmek. 
44 - En sonunda o, ancak Rabb1na aittir. 
45 - Sen, ancak O'ndan korkani uyarans1n. 
46- Ve _onlar onu gordiikleri gun; sadece bir ak~am 

veya bir ku1?luk vakti kalm1~ gibi olurlar. 

Allah Teala buyuruyor ki: ((Fakat o en buyuk bela geldigi zaman.ll 
Yani k1yamet gunu. ibn Abbas der ki: K1yamet gunune en buyuk bela 
anlamma ( ~_r.C.JI -4..UaJI ) admm verilmesi, her Wrlu ba§d6nduru
cu ve feci halleri bas1p ge<;mesinden dolay1d1r. Nitekim Allah Teala Ka
mer suresinde de §Oyle buyurur: ((o saat ne belah ne ac1d1v> (Kanier, 
46). 

((o gun insan, neye <;all§tlgm1 anlar.» 0 gun ademoglu iyi kotu bu
tun yaptlklanm hatlrlar. Fecr suresinde buyuruldugu gibi: ((insan o 
gun, hatlrlayacak ama hatlrlamadan ona ne?» (Fecr, 23). 

«Cehennem, bakan herkese apa<;1k gosterilir.» Bakanlara a<;lk<;a 
gosterilir ve insanlar onu ayan-beyan gorurler. «Artlk kim haddi a§ml§· 
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sa,» isyan edip direnmi§Se. ((Ve dunya hayatlm tercih etmi§sen dunya
smi ahiretinden ve dininden one almi§Sa, «~uphesiz ki anun varacag1 
yer; cehennemdir.» Onun vanp gidecegi yer cehennemdir. Yiyecegi zak
kum, i~ecegi kaynar sudur. 

«Kim de Rabbmm makammdan karkup ta nefsini heveslerden all
kayduysa» Aziz ve Celil alan Allah'm huzurunda ayakta durup Allah'm 
anun hakkmda verecek hukmu dU§Unerek nefsini heveslerden uzakla§
tmp mevlasma itaata sevkederse; «§Uphesiz ki anun varacag1 yer; cen
nettir.n Onun donup varacag1 ve s1gmacag1 yer, yemye§il cennettir. 

c<Sana k1yametin ne zaman gelip ~atacagm1 saruyarlar. Senin ne
yine anun zamamm bildirmek. En sanunda a, (anun nihayeti) ancak 
Rabbma aittir.» Onun bilgisi ne senin yamdadir, ne de mahlukattan 
herhangi birinin yanmda. Aksine k1yametin bilgisinin donup varacag1 
yer, Aziz ve Celil alan Allah'm katld1r. Kesin alarak anun vaktini ancak 
Allah bilir. A'raf suresinde buyuruldugu gibi: ((Omin ag1rhgm1 gokler 
de yer de kald1ramaz. 0, size ans1zm gelir. Sen anu biliyarmu§sun gibi 
sana saruyarlar: De ki: Onun bilgisi ahcak Allah'm katmdadir.>> (A'raf, 
187). Burada ise uEn sanunda a, ancak Rabbma aittir.n buyuruluyar. 
Bu sebeple Cebrail (a.s.) Rasulullah'a k1yametin vaktini sardugunda, 
Allah Rasulu §6yle buyurmu§tur: Saru sarulan bu konuda saru sa
randan daha bilgili degildir. 

((Sen, ancak O'ndan karkam uyaransm.n Ben seni ancak insanlan 
uyarman ve Allah'm azab ve gazabmdan sakmd1rman i~in gonderdim. 
Kim Allah'tan karkar, O'nun huzuruna dikilmekten ve azabma ~arpil
maktan ~ekinirse, sana tabi alur, kurtulur ve felaha erer. Felaket ve hus
ran seni yalanlayan ve sana kar§I gelenlerin usti.inedir. 

((Ve anlar anu gordukleri gun; sadece bir ak§am veya bir l:.u§luk 
vakti kalmi§ gibi alurlar.n Onlar kabirlerinden kalk1p mah§er yerine 
gittikleri gun, dunya hayatmm silresini ~ak k1sa gorurler. Sanki dun- , 
ya hayati bir ak§am veya bir ku§luk vakti gibi gorunur kendilerine. Cu
veybir, Dahhak kanahyla ibn Abbas'tan nakleder ki, buradaki ak§am 
anlamma gelen ( tAt-...; ) kelimesi ogleden gune~in batl§llla kadar alan 
zaman arahg1d1r. Ku§luk va~ti anlamma gelen ( u.>'....;J\ ) kelimesi ise 
gune§in dagu§undan gunun yansma kadar alan zaman arahg1d1r. Ka
tade der ki: Bu, a taplulugun ahireti gorunce gozlerinin oni.inde Leliren 
cii.inya vaktidir. 

HKim de Rabbmm makammdan karkup nefsini heveslerden ah
kayduysa.•> Buyi.ik sarsmti gi.inunde kim de i§lerin maliki alan yaratici
smm huzurunda durmaktan karkarsa . 0 gun insan, neye ~ah§t1gm1 ha
tlrlayacaktir. <;i.inki.i 0, ba§langi~ ve sanu bilmektedir. O'nun huzurun
da hesab vermekten korkmak i~in, mutlaka onceden anun bilinmesi ge
rekir. Baz1 tefsirlerde umakam" kelimesinin k1yam kelimesinden mimli 

T efsi r ; C XV. F : 520 
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masdar oldugu veya durulan yer anlamma yer ismi oldugu belirtilir. Bu 
takdirde mana; Allah'm kullarmm hesab ve ceza i<;in ayakta durmala
nm bildirdigi yerde, §E!klinde olur. Denildi ki burada makam; te'kid i<;in 
sevkedilmi§tir. <;unku isyana mukabil olarak korku yerle§tirilmektedir. 
Halbuki isya·nm mukabili a<;1k<;a ink1yad ve itaattlr. <;unku korku ita
atm ilk nedenidir. Sonra timid gelir, sonra sevgi. Birincisi (korku) avam 
i<;indir. ikincisi (Reca,) havas i<;indir. U<;tinctisu (mahabbet) havasm 
hasslan i<;indir. «Nefsini heveslerden allkoyduysan Be§eri yaratlh§mm 
hukmettigi temayullerden allkoyduysa ve dunya hayatmm eglenceleri 
ve <;i<;ekleriyle oyalanmad1ysa, susleri ve zinetleriyle gururlanmad1ysa 

. ve bunun sonunun vahim oldugunu bilerek uzak durduysa. Heva kelime
si, nefsin §er'i bir gerek<;e olmaks1zm, zevk duydugu ve lezzet ald1g1 §ey.
lere kar§l egilim gostermesidir. Hadiste denilir ki: Ummetim i<;in en <;ok 
korktugum §ey, heva ve uzun emeldir. Heva haktan ahkoyar. Uzun emel 
ise ahireti unutturur: Baz1 buytikler dediler ki: Heva Allah Teala'nm §U 
ayette zikretmi§ oldugu yedi istek ve arzudan ibarettir: «Kadmlardan, 
ogullardan, kantar kantar altm ve gumti§ten, ni§anll atlardan, develer
den ve ekinlerden gelen zevklere a§m dti§ktinltik; insanlar i<;in suslenip 
ho§ gorundu. Bunlar dunya hayatmm ge<;imidir.» (Al-i imran, 14). Son
ra Allah Teala bunlarm hepsini: «Dtinya hayatl ancak oyun ve eglence
den ibarettir.» (En'am, 32) buyurarak ozetlemi§tir. Sonra da hepsini bir . 
tek §eyde yani hevada ozetlemi§tir. Binaenaleyh, heva her turlu arzu 
ve istekleri i<;inde toplar. Kim heva ve heveslerden kurtulursa; her turlu 
kay1plardan ve berzahlardan kurtulur. Sehl et-Tusteri merhum der ki: 
Peygamberlerden ba§ka hi<; bir kimse hevadan kurtulamaz. Bir de Sld
diklardan baz1lan, hepsi degil. Nefsini edebe all§tlran ve zorlayan kim
se h~vadan kurtulur. Baz1lan dediler ki-:--insamn ger<;ek varl~1 nefsi 
dir, bunun ustunde fazla bir §ey yoktur. Allah Teala da bu sebeple «Nef
sini heveslerden allkoya_nn buyuruyor. Kimin nefsini heveslerden all- . 
koydugunu dti§tin. 

Fakir (ismail Hakk1 Bursevi) der ki: insan, ilahi hakikatla kevni 
hakikat arasmda bir berzahtlr. Keza meleki hakikatla hayvani hakikat 
arasmda da bir berzahtlr. 0 nefsini ilk hakikatl nokta~i nazarmdan, ikin
ci hakikattan nehyeder. Nitekim Peygamber (s.a.) nefsine §6yle hitab 
ederdi: Ey peygamber, selam ·sana olsun. Bu meleklik canibinden be§e
riyet canibine veya cern' makammdan fark makamma yoneltilmi§ bir 
selamd1r. «~tiphesiz ki onuri varacag1 yer cennettir.» Onun, ba§kasmm 
degil. Nefsin heveslerden yasaklanmas1 demek, butun heveslerden ya
saklanmasl demektir. Buradaki ( Jl ) istigrak i<;indir. Aksi takdirde 
hasr anlam1 vermek imkam olmaz. <;unku fas1k olan mu'min de once 
cehenneme, sonra cennete girer. DolaJ1slyla «~tiphesiz ki onun varacag1 
yer; cennettir.» diyerek hasr manas1 vermek sahih olmaz. Ancak hasr 
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manas1, cennet ona girenin kendisinden <;1kmayacag1 makamd1r, §eklin
de yorumlamrsa sahih olur. Baz1 tefsirlerde denilir ki: Cennetten mak
sad mutlak anlamda sevab diyand1r. Bu tefsir Allah Teala'mn «Rabbi
nm mekanmdan korkan kfmseye iki cennet vardir» (Rahman, 46) kav
line aykm dti§mez. Onun i<;in sevab diyarmda Allah'm lutfu ile iki cen
net vard1r. Birisi bedeni nimetlerle nimete erecegi cennet, digeri de ru
hani nimetlerle zevkyab olacag1 cennettir. 

( ... )' 
Muhammed Ibn Hasan merhum der ki: Bir gece uyuyordum. Bir

den kapmm vurulup <;almmas1yla kalktim. Kim o bakm? dedim. Hali
fe Harfrn'un el<;isi, halife seni c;agmyor, diye kar§Ihk verdi. Kendimden 
korktum, kalktlm ve onunla birlikte gittirri. Halifenin huzuruna varm
ca dedi ki: Bir mes'eleden dolay1 seni c;ag1rd1m. Muhammed'in anas1 
(Zubeyde'yi kasdediyordu)na; ben, adaletli imam1m, adaletli imam cen
netliktir, dedim. 0 ise; sen zalim ve asi birisisin, kendinin cennete gide
cegini soyluyorsun. Boylece Allah'a kar§I yalan isnad ediyorsun, cenne
ti kendine haram k1hyorsun, dedi. Ben dedim ki: Ey mu'tninlerin emi
ri; bir gunah i§leyince o anda veya ondan biraz sonra Allah'tan korku
yor musun? 0; evet, Allah'a andolsun ki <;ok fazla korkuyorum, dedi. 
Ben de ona: Senin bir tek cennete degil, iki cennete girecegine §ehadet 
ederim, <;tinku Allah Teala: <<Kim de Rabbmm huzurunda _durmaktan 
korkarsa onun ic;in iki cennet vard1r.» buyurmaktadir, dedim. Bana iyi 
davrand1 ve donup gitmemi buyurdu. Evime dondugumde aym bana bak
makta oldugunu gordum. 

Mervan oglti Abdtilmelik gunun halifesi idi. Ebu Hazim de vaktin 
zahid imam1 idi. Abdtilmelik Ebu Hazim'e sorup dedi ki: Ey Ebu Hazim; 
yarm bizim halimiz ve i§imiz nas1l olsun istersin? 0 dedi ki: Eger Kur'
an okursan Kur'an sana cevab verir. Halife; nerede soyluyor? dedi. Ebu 
Hazim: ccArtlk kim haddi a§ml§Sa» ayetini << ... cennettir» kavline kadar 
(37-41) okudu. Bil ki; dunyada her nefis ic;in §ehvet ate§i vard1r, ahi
rette de ceza ate§i. Kim bugun §ehvet ate§iyle yanarsa o, yarm ceza 
ate§iyle kar§Ila§Ir. K'im de bugun riyazat ve mucahede suyu ile §ehvet 
ate§ini sondururse; yarm o ate§i de sondurur. Aynen bunun gibi, her 
mu'minin gonltinde bir cennet vard1r ki, buna irfan cenneti derler. Ahi
rette de bir cennet vard1r ki ona R1dvan cenneti derler. Kim bu dunya
da bugun irfan cennetini itaatla suslerse, yarm k1yamette R1dvan cen
netine ula§Ir. 

Ka§~ni bu ayeti §6yle tefsir eder: «Artlk kim haddi a§ml§Sa» :insan 
f1tratmm merlialelerini a§ml§, adalet ve §eriat smmm ge<;mi§, hayyan
hk veya canavarhk derecesine dti§mU§ ve bu haddi a§mada ifrata gi
dip a§ag1hk zevklerin sevgisiyle hissi hayati, hakikata tercih etmi§se; 
onun donup varacag1 yer cehennemdir, s1gmag1 oras1d1r. 
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Kim de kalb makamma ula§arak, Allah Teala'nm nefsine kaim ol
dugunu mti§ahede ederek nefsini heva ve hevesinden ahkoyup sindirir 
ve Allah'm azabmdan korkar, Rabbmm huzurunda durmaktan ~ekinir
se; onun derecesine gore vanp s1gmacag1 yer de cennettir. 

Bazllan dediler ki: Birinci ayetle yeni ba§layan (mubtedi) ki§inin 
(muridin) haline i§aret edilmi§ti,r. Qunku mtirid yeni ba§lad1g1 Slrada 
maksad1 Allah'a yonelmek oldugu i~in, ona hicabdan ~ekinilerek ruhsat 
ve refah caiz olur. Tasfiye ve marif_et makamma ula§mca; nefsini he
veslerden . uzakla§tlrmaya gerek duym<:.z. Qtinku onun nefsi, cismi ve 
§eytam, ruhani olur. Bu takdirde arzulanan §eyler hep arzular olur ki 
bu, ruhun arzusudur. Ba§layan ki§i ba§lang1~ta arzularmda nefsi ile 
beraberdir. Dolay1s1yla o, yasak ehlinden olmu§tur. Sonra bununla Rab
bma ula§ffil§tlr. Rabb1yla beraber olan ki§inin §ehveti ger~ek ve mak
bul bir lezzete donti§mti§t\ir. (ismail Hakk1 Bursevi, Ruh el-Beyan, X, 
328). 

----------000·------

NAZiAT SURESiNiN SONU 
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ABESE SirRESi 

(Mekke'de m1zil olmu~tur.) 
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~~~------------~~ 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla 

1 - Yiiziinii as1p c;evirdi, 
2 - Kendisine a'ma geldi diye. 
3 - N e bilirsin belki de o, temizlenecekti. 
4 - Yahut ogut alacakt1 da bu, ,kendisine fayda vere-

cekti. 
5 - Ama kendisini miistagni goren, 
6 - i~te sen onu kar~1na ahyorsun. 
7 - Halbuki onun temizlenmemesinden sana ne? 
8 - Ama sana ko~arak gelen, 
9 - Ki o, korkar durumdad1r. 

10 - Sen ona aldirmiyor, oyalan1yorsun. 



8294 iBN KES!R 

11 - Salnn; <;unkii bu, -bir oguttur . 
. 12 - Dileyen onu du~unup ogut ahr. 
13- 0, <;ok ~erefli sahifelerdedir. 
14 - Yuceltilmi~ ve temizlenmi~tir. 
15 - Katiplerin elleriyle. 
16 - K1ymetli, . sayg1deger . . 

Amanm Haberi 

(Ctiz: 301 Sure: 80 

Pek ~ok tefsir sahibinin zikrettigine gore; Rasulullah (s.a.) bir gun 
Kurey§ ululanyla konu§uyordu. H1rsla onlarm musluman olmasm1 is
tiyordu. Onlarla konu§up kendilerini islam'a davet ederken, o s1rada da
ha once miisliiman olmu§ bulunan ibn Ummu Mektum geldi ve Rasu
lullah (s.a.) a bir §ey sorup sorusunda 1srar etti. Hz. Peygamber de ontm 
bu esnada fazla durmay1p Kurey§'lilerle konu§masma imkan saglama
Slm istiyordu. Maksad1, o ki§inin hidayete gelmesi idi. Bu sebeple ibn 
Ummu Mektum'a kar§l yuzunu as1p ~evirdi ve obur adama dondu. Bu
nun uzerine Allah Teala: ((Yuzunu as1p ~evirdi, kendisine a'ma geldi di
ye. Ne bilirsin belki de o temizlenecekti.» buyurdu. Belki de onun nef
sinde bir armma ve temizlenme meydana gelecekti. ((Yahut ogut ala
caktl da bu kendisine fayda verecekti.>> Bundan ogut ahp yararlanarak 
haramlardan ka~macaktl. ((Ama kendisini mustagni goren, i§te sen onu 
kar§ma ahyorsun.» Zengin' olana gelince, i§te sen onunla konu§uyorsun 
hidayete gelsin diye. ((Halbuki onun temizlenmemesinden sana ne?» 0 
temizlenmezse sen, bundan dolay1 sorumlu tutulacak degilsin. ((Amasa
na ko§arak gelen ki o ·korkar durumdad1r.» ((Senin soyledigin sozle hi
dayete erip sana gelen ve sana ko§ana ((Sen ona ald1rm1yor oyalamyor
sun.» Onunla ilgilenmiyor .ve ba§ka §eyle me§gul oluyorsun. Burada Al
lah Teala RasUl-ii Zi§anma ozel olarak kimseye gitmemesini, aksine efen
di ile gii~suz, ·fakir ile zengin, kole ile efendi, erkek ile kadm, biiyiikle 
kiic;;iigiin arasm1 ay1rmay1p hepsini e§it tutmasm1 emrediyor. Soma di
ledigini dogru yola gotiiren, Allah'tlr. Eri§ilmez hikmet ve ezici huccet 
O'nundur. 

Hafiz Ebu Ya'la Miisned'inde der ki: Bize Muhammed ibn Mehdi. .. 
Enes'ten nakleder ki; o, bu ayet konusunda §Oyle demi§tir: Rasulullah 
(s.a.) Ubeyy ibn Halef ile konu§urken ibn Ummii Mektum onun yanma 
geldi. Rasulullah (s.a.) ondan yiiz c;;evirdi de Allah Teala: ((Yiiziinii as1p 
c;;evirdi. .. » ayetini inzal buyurdu. Bundan sonra Rasulullah (s.a.) ona 
hep ikram ediyordu. 

Katade der ki: Enes ibn Malik bana §oyle dedi: Kadisiye giinii ben 
ibn Ummii Mektum'u elinde siyah bir sancakla z1rhm1 ku§anml§ ola
rak gormii§tiim. 
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Ebu Ya'la ve ibn Cerir Taheri derler ki: Bize Said ibn Yahya_,, Hz. 
Ai§e'den nakletti ki; o, Abese suresinin kor olan ibn Ummti Mektum 
hakkmda nazil oldugunu soylemi§tir. ibn Ummti MektUm RasUlullah 
(s.a.) a gelip; beni ir§ad et, diyordu. Hz. Ai§e'nin bildirdigine gore Rasu
lullah (s.a.)m yamnda mti§riklerin ulularmdan bir ki§i bulunuyordu. 
Hz. Ai§e (r.a.)nin bildirdigine gore Rasulullah (s.a.) ondan ytiz t;evirip 
obtirtine dogru dontiyordu ve; benim soyledigimde bir §ey gortiyor mu
sun? diyordu. 0 da; hayu diyordu. i§te: ((Ytiztinti as1p t;evirdi. .. » ayeti 
humin hakkmda nazil olmu§tur. Tirmiz:i de bu hadisi Said ibn Yahya 
kanallyla aym isnadla Hz. Ai§e'den rivayet eder ve sonra der ki: Bazl
lan da Hi§am ibn Urve'den bu ayetin ibn Ummti MektUm hakkmda na
zil oldugunu soylemi§lerdir. Ancak bu rivayette Hz. Ai§e zikledilmemi§
tir. Ben el-Muvatta'da (imam Mf!Jik) boyle gordtim. 

Sonra ibn Cerir Taheri ve ibn Ebu Hatim aym §ekilde Avfi kana
llyla ibn Abbas'tan naklederler ki; o, bu ayet konusunda §oyle demi§
tir: Rasulullah (s.a.) Utbe ibn Rebia, Ebu Cehl ibn Hi§flom, Abbas ibn 
Abdtilmuttalib ile konu§urken ~nlara fazla ilgi gosteriyor ve inanma
lanm hlrsla istiyordu- 0 esnada Abdullah ibn Ummti Mektum denilen 
kor bir adam gelip onlarla beraber ytirtidti. Hz. Peygamber onlarla alt;ak .. 
sesle konu§uyordu. Abdullah ise Peygamberin yanmda Kur'an'dan bir"' 
ayet okuyup ogrenmek istiyor ve: Ey Allah'm Rasulti, Allah'm sana 
ogrettiginden sen de bana ogret, diyordu. Rasulullah (s.a.) ondan uzak
la§lp ytiztinti ash, geri dondti ve soztinden ho§lanmadl. Obtirlerine dog
ru yoneldi. Konu§masml bitirip ailesine dogru gitmek tizere aynldlgm
da Allah Teala gorme gtictinti kald1rd1 ve ha§ml one dogru t;okerttl, son
ra da: ((Ytiztinti as1p t;evirdi, kendisine a'ma geldi diye. Ne bilirsin belki 
de o, temizlenecekti. Yahut ogtit alacaktl da bu, kendisine fayda vere
cekti.» ayetini indirdi. Onun hakkmda bu ayet inince RasUlullah (s.a.) 
kendisine ikramda bulundu, onunla konu§tu. ihtiyacm var m1? Bir §ey 
istiyor musun? dedi. Onun yanmdan aynllrken de ihtiyacm var m1? de
di. Bu, Allah Tea.la'nm: ((Ama kendlni mtistagni goren, i§te sen onu kar-
1?llla allyorsun. Halbuki onun temizlenmemesinden sana ne?>) ayetinin 
indirilmesi tizerineydi. Bu hadiste gariblik ve mtinkerlik vard1r. Bunun 
isnad1 tizerinde t;ok konu§ulmu§tur. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ahmed ibn Mansur ... Abdullah ibn 
·omer'den nakletti ki; o, §oyle demi§: Rasulullah (s.a .)1 §oyle buyurur
ken duydum: Bilal geceleyin ezan okur. Slz ibn Ummti MektUm'un eza
mm i§itinceye kadar yeyin ve it;in.ibn Ummti MektUm Allah Teala'nm 

. onun hakkmda: ((Ytiztinti as1p t;evirdi, kendisine ama geldi diye.n bu
yurdugu kor ki§idir. 0 Bilal ile beraber ezan okurdu. Ravilet arasmda 
bulunan Salim ibn Abdullah der ki: ibn Ummti Mektum gozleri gormez 
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bir ki§iydi. Halk, fecrin agard1gm1 goriip ona; ezan oku, deyinceye ka
dar kendisi ezan okumazd1. 

Urve ibn Ziibeyr, Miicahid, Ebu Malik, Katade, Dahhak, ibn Zeyd, 
selef ve haleften ba§kalan da bu ayetin ibn Ummii Mektum hakkmda 
nazil oldugunu soylemi§lerdir. Onun me§hur olan ad1 Abdullah'tlr. Amr 
dendigi de olur. Allah en iyisini bilendir. 

«Sakm; <;iinkii bu, bir ogiittiir.>> Bu sure veya se<;kin ve dii§kiin her
kese bilgiyi teblig etmek konusunda e§it davranmak, bir ogiittiir. Kata
de ve Siiddi der ki : Bu Kur'an, bir ogiittiir. <<Dileyen onu dii§iiniip ogiit 
ahr.>> isteyen her i§inde Allah'l zikreder. Bu zamirin vahye yani Kur'
an'a donmesi de muhtemeldir, <;iinkii soz ona delalet ediyor. 

«0 , <;ok §erefli sahifelerdedir. Yiiceltilmi§ ve temizlenmi§tir.l> Bu 
sure veya bu ogiit - ki her ikisi birbirini gerektirir- hatta Kur'an'm 
biitiinii sayg1 duyulmu§, §eref kazanml§ sahifelerdedir. Onun degeri yii
cedir ve her tiirlii eksiklikten, fazlahktan ve kirlilikten annml§tlr. «Ka
tiplerin elleriyle.>> ibn Abbas, Miicahid, Dahhak ve ibn Zeyd, bunlann 
melekler oldugunu soylemi§lerdir. Vehb ibn Miinebbih ise buniarm Hz. 
Muhammed'in ashabl oldugunu sayler. Katade de bunlarm kurra oldu
gunu bildirir. hm Ciireyc, ibn Abbas'tan nakleder ki, Nabat<;a'da 
( o.)-JI ) kelimesi kurra anlammad1r. ibn Cerir Taheri der ki: Dogru 
olan, bu kelimenin melekler anlamma gelmesidir. <;iinkii sefir kokiin
den gelen bu kelime, insanlar arasmda iyilik ve anla§ma i<;in gidip ge
len ki§iye soylenir ki burada da Allah ile mahlukatl arasmdaki el<;ilik 
kasdedilmi§tir. Nitekim §air §6yle der : 

Ben kavmim arasmda sefareti b1rakmam, 
Gidecek olursam da hile ile gitmem. 
Buhari bu kelimenin, melekler demek oldugunu sayler ve aym kok

t en gelen sefir kelimesinin insanlar arasm1 birle§tiren kimse demek ol- · 
dugunu bildirir. Burada da melekler vahiyle geldikleri i<;in bu geli§leri 
bir ka vmin arasm1 1slah eden sefirin gorevine benzemektedir. 

«K1ymetli, sayg1deger.l> Ahlaklan degerli, giizel ve §erefli. Ahlaklan, 
fiilleri temiz, miikemmel ve iyi. Buradan Kur'an'1 ta§1yan ki§ilerin, fi
illerinin ve sozlerinin dosdogru olmas1 gerektigi ortaya <;1k1yor. imam 
Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize ismail... Hz. Ai§e'den nakletti ki ; Ra
sulullah (s.a .) §6yle buyurmu§ : Kur'an okuyup onda maharet sahibi 
olan ki§i «K1ymetli, sayg1deger katibler ile ll beraberdir. Kendisine zor 
geldigi halde Kur'an'1 okuyan ki§iye de iki ecir vard1r. Btl hadisi bir top
luluk Katade kanahyla . .. Hz. Ai§e'den naklederler. 

-----------1000-----------

Bu ayette baz1 mes'eleler vard1r: 
Birinci Mes'ele : Abdullah ibn Ummii Mektum, Rasulullah'm hu-
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zuruna geldiginde Hz. Peygamberin yanmda Rabia'nm ogullan Utbe ve 
~eybe, Hi~am oglu Ebu Cehil, Abdiilmuttalib oglu Abbas, Halef oglu 
Umeyye ve Mugire ogiu Velid gibi Kurey~'in ululan bulunuyordu ve Ra
sUlullah onlan islam'a ~agmyordu. ibn Ummu Mektum, Abdullah'm 
babasmm annesi idi. Onun ad1; Abdullah ibn ~ureyh ibn Malik ibn 
Rabia el-Fihri olup Amir ibn Luey ogullarmdand1r. Rasulullah (s.a.) 
onlarm musluman olmas1yla ba~kalarmm da mtisluman olacaklanm 
timid ediyordu. ibn Ummu Mektum Hz. Peygambere gelip; Allah'm sa
na ogrettiginden bana da oku ve ogret, dedi ve bunu tekrarladl. Rasu
lullah (s.a.) onun sozunu kesmesinden rahats1z oldu. Yuzunu ek~itti ve 
ondan yuz ~evirdi. Bunun uzerine bu ayet nazil oldu. Artik Rasulullah 
(s.a.) ona ikramda bulunuyordu. Her gordugunde; merhaba Rabb1mm 
kendisiyle beni azarlad1g1 ki§i, diyordu. Bir ihtiyac1 olup olmad1gm1 so
ruyordu. iki kere Medine'de onu yerine halife b1rakmu~t1. Bu hususta 
baz1 sorular bulunmaktad1r : 

Birinci Soru: ibn Ummu MektUm azarlanmaYI ve uslandmlmay1 
hak ettigi halde Allah Teala peygamberini ibn Ummu MektUm'u azar
ladigi ve usland1rd1gmdan dolay1 neden azarlami§br? ibn Ummu Mek
tum'un uslandmlmas1 gerektigini soyledik. Bunu birka~ vecihle ifade 
ede biliriz : 

a) Her ne kadar ibn Ummu MektUm gozunu kaybettigi i~in top
lulugu gormuyor idiyse de, duyma gucu saglam oldugu i~in Rasulullah 
(s.a.)m o kafirlerle konu§tugunu i§itmekte idi. Onlarm seslerini de dU
yuyordu. Rasulullah (s.a.)m onlarla ~ok ilgilendigini duydugu sozler 
aracihg1yla anlami§tl. Binaenaleyh peygamberin yanma yakla§lp ara
ya girerek peygamberin sozunu kesmesi, peygamberin maksadlm ifade 
etmeden once bunda 1srarh davranmas1 peygambere eziyyettir ve bu 
buyuk bir su~tur. 

b) <;ok muhim ,muhimden once gelir. Binaenaleyh Abdullah ibn 
Ummu Mektum daha once musluman olmu§, dinle ilgili gerek duydugu 
hususlan ogrenmi§ti. 0 kafirler ise henuz musluman olmam1§lard1. Ve 
onlarm muslUman olu§u buyuk bir kitlenin mtislUman olmasma sebep 
olacakt1. Oyleyse ibn Ummu MektUm'un bu konu§mamn arasma gir
mesi, o buyuk hayrm kesintiye ugramasma sebeb olmaktad1r. Bu da 
ku~uk bir maksad i~in buytik bir iyilikten mahrum olmak demektir ki 
yasaktir. 

c) Allah Teala: «Muhakkak ki sana hucrelerin ardmdan seslenen
lerin ~ogunun ak1llan ermez.n (Hucurat, 4) buyurarak uygun olan vak
tin di§mda peygamberi ~ag1rmalanm yasaklami§tlr. Burada da ibn Um
mu Mektum'un sozu; kafiri imam kabulden ahkoyan ve Rasulullah'm 
en onemlr gorevlerinden birini engelleyen bir davram§ olmas1 sebebiyle, 
odalarmm otesinden ~ag1ranlardan daha buyuk bir su~ ve gunah olmas1 
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gerekir. Oyleyse ibn Ummu Mektum'un yapbgmm sue; ve gunah oldu
gu Rasulullah'm davram§mm da yap1lmas1 gerekli davram§ oldugu or
taya <;Ikmi§ bulunmaktad1r. Bu takdirde soru Allah Teala'nm bu fiil
den dolay1 peygamberini nas1l azarlami§ oldugu hususu ile ilgilidir. 

ikinci Sual: Mucerred olarak peygamber yuzunu as1p <_;evirdi diye 
Allah Tea.lamn peygamberini azarlami§ olmas1, Allah tarafmdan ibn 
Ummu Mektum'a verilen buyiik bir degerdir. Durum boyle olunca boy
lesine bir ta'zim ifadesi i<;inde ibn Ummu Mektum'un a'ma diye zik
redilmesi bu §erefle nas1l bagda§Ir? <;unku bir insamn bu niteliklerle 
nitelenmesi ger<_;ekten durumunun ku<_;umsenmesini gerektirir. 

U<;uncu Sual: Rasulullah (s.a.)m ashabma uygun gordugu §ekil
de davranmas1 kendisine Allah tarafmdan verilmi§ bir izin oldugu an
la§Ilmaktadir. Hz. Peygamber <_;ogunlukla ashabm1 te'dib ediyor, bazan 
azarllyor ve bir<;ok §eyleri yapmalanm yasakllyordu. Hem nas1l boyle 
olmasmd1 ki; o, ashabm1 te'dib etmek, en guzel terbiye ile terbiye et
mek uzere gelmi§ti. Allah'm Rasulunun ashabm1 te'dib etme izni i<;e
risinde yuz asma da bulundugu halde ve peygamber butun bunlarda 
me'zun oldugu halde bu davram§mdan dolay1 neden azarlamp kman
mi§tlr? Bu konuyla ilgili mii§killerin toplarm bundan ibarettir. 

Birinci sualin cevab1 iki §ekildedir: a) Mesele her ne kadar sizin zik
rettiginiz gibi ise de, olaym zahiri, fakirlerin kalbi kmlsa da zenginlerin 
fakirlerden one alacag1 vehmini vermektedir. i§te bu vehmi dogurmas1 
nedeniyle Allah Teala tarafmdan azarlanma ger<_;ekle§mi§tir. Bunun 
benzeri Allah Teala'nm: <<Sabah ak§am Rablarma ibadet edenleri kov
ma» kavlidir. b) Belki de bu azarlama peygamberden di§ gorunu§u i'ti
banyla zuhur etmemi§ olup yalmzca kalbinden ge<_;mi§ olan bir §eyden 
dolay1 olabilir. ~oyle ki; peygamberin kalbi, yakmlan olmalan, makam
larmm ustun ve degerli olmas1 sebebiyle o Kurey§ ulularma egilim gos
termi§ olabilir. Ve yine kor olmas1, yakm akrabas1 olmamas1 ve degerli 
bir mevkiinin bulunmamas1 nedel)iyle a'madan nefret etmi§ olabilir. 
i§tl:~ yuz as1p geri <_;evirme bu sebeplerden dolay1 meydana gelmi§ olabi
lecegi i<;in Allah tarafmdan kmama varid olmu§tur ve bu kmama us
landirmadan dolay1 degil, bu sebeplerden dolay1 olabilir. 

ikinci sualin cevab1 §Oyledir: Abdullah ibn Ummu MektUm'un 
a'ma lafz1yla zikredilmesi onun durumunu ku<;i.iltmek maksadma meb
ni degildir. Aksine gozi.ini.in gormemesi nedeniyle onun daha <;ok §ef
kata ve yumu§ak davranmaya laytk oldugunu belirtmek i<;indir. Sanki 
ifade §oyle olmaktad1r: Ey Muhammed; gozi.i gormeyen ve §efkata, mer
hamete muhta<; olan birisine nas1l kat! davranabiliyorsun? 

U<;i.inci.i Sualin cevab1 §oyledir: Herne kadar peygamber, ashab1m 
usland1rma konusunda izinli ise de, burada zenginlerin fakirlere tercih 
edilmesi vehmini doguracak bir davram§ sozkonusu oldugu i<;in ve bu-
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nun da diinyaYl dine tercih vehmine sebep olabilecegi i<;in ve yalmz bu 
sebeblerle peygamberi kmayan bu hiikiimler varid olmu§tur.·. 

ikinci Mes'ele: Peyganiberlerden giinah sad1r olabilecegini soyle- . 
yenler bu ayete dayanm1§lard1r. Allah Teala'nm bu fiilinden dolay1 pey
gamberi kmamas1, o fiilin su<; oldugunu gosterir. 

Bu iddia uzaktlr. Qiinkii biz bunun belirtilmi§ bir gorev oldugunu 
a<;1klad1k. Aynca tek bir degerlendirmeye gore kmanmi§ degildir. Aksi
ne zenginlerin fakirlerden one ge<;irilmesi vehmine binaen bu haber va
rid olmu§tur. Boyle bir davram§ ise peygamberin ki§iligine uygun dii§
mez. Bu takdirde bu davram§ ihtiyati terk ve daha iistiin olam birak
ma §eklindeki bir davram§ olur ki kesinlikle su<; ve giinah anlamm1 ta
§Imaz. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, XXXI, 54-55). 

Olaym Dii§iindiirdiikleri 

Bu ayetlerin nazil oldugu hadise, hakikaten <;ok miihim ve ciddi bir 
meseledir. Hadise bir<;ok bak1mlardan ehemmiyet arzetmektedir. Once 
bu bir mucizedir. Ve o bu hakikatm yeryiiziinde ve be§er hayatmda bil
fiil meydana gelmesini te'min eden alametierin siibut bulmasm1 mu
rad etmi§tir. Belki de bu, islam'm en biiyiik mucizesidir. Fakat burada 
bahis mevzuu edilen husus ferdi bir hadiseyi miiteaklben - Kur'an'm 
ilahi iislubuyla- mahdut bir hadise ele almarak mutlak hakikatm ve 
benzer durumlarm beyan ve takririne zemin haz1rlamaktad1r. 

Burada bahis mevzuu edilen hadisenin a<;1ga vurulmasmm gayesi 
mii'minin hayatmda yerle§mesini hedef almasmdand1r. Ve islam -daha 
onceki her semavi dinde oldugu gibi- bu hakikatm yeryiiziinde yerle§
mesini murad etmektedir. 

Bu hakikat, bir ferdin veya bir toplumun bu veya §U §ekilde dav
ram§mdan ibaret miicerred bir hadise degildir. Bu boyle bir §eyden <;ok 
daha uzak, <;ok daha ciddi biiyiik bir davad1r. Bu hadise, insanlann ha
yatta olan biten §eyleri nas1l degerlendirdiklerini, koyduklan ve tatbik 
ettikleri ol<;ii ve degerleri nereden ald1klanm ortaya koymas1 baklmm-

. dan biiyiik ehemmiyet ta§Imaktadir. 
Bu hakikatm ortaya koymak istedigi esas gaye §Udur: insanlarm, 

hayatta deger ve olc;iilerini sadece ilahi emirlere gore ayarlamalarmm 
laz1m oldugudur. Yeryiiziindeki miinasebetleriyle veya aralannda kabul 
ettikleri kaidelerle yahut bu miinasebet ve kaidelerle alakah kendi dii
§iincelerinin mahsulii esaslarla ilgisi bulunmayan birtakrm kaidelere 
bagll olmamalld1r. · 

Bu son derece giic; bir i§ oldugu kadar, son derece de ciddi biiyiik 
bir hadisedir. insanlarm be§eri kanunlardan kendisini kopararak ilahi 
kanun, olc;ii ve degerlerle ya§amalan hakikate:n gii<; bir i§tir. 
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Bu i§in zorlugunu; be§eri hayatm hislerdeki ag1rhgm1, ruhlara taz
yikini, insanlar arasmda ah§kanhk haline gelmi§ miinasebet ve alaka
lardan SIYnlmanm giic;liigiinii dii§iindiigiimiiz zaman hissedebiliriz. Bi
lindigi gibi be§eri miinasebetlere te'sir eden birc;ok amiller mevcuddur; 
ya§anan c;evreyi, kendi ah§kanllklanm, cemiyetin mii§terek mirasm1, 
tarihi gelenekleri ve bunlarm te'sirlerinin daha birc;ok neticelerini sa
yabiliriz. 

· Hz. Peygamberin Rabbmdan boyle bir ikaz almas1, bu meselenin 
azamet ve ehemmiyetine delalet etmektedir. 

Bu varhk aleminde §Oyle soylenmesi dahi i§in biiyiikliigiine tasav
vur bak1mmdan yetmektedir: Rasulullah (s.a.)m §ahsi dahi bir tenbih 
ve ikaza ihtiyac; duymu§tur. 

Evet bu yeter ... RasUlullah (s.a.)m §ahsiyetinin biiyiikliigii, yiice
ligi ve mertebesinin yiiksekligine ragmen bu hususta ilahi bir tenbih ve 
ikaza muhatab oluyor. 

Bu ferdi hadise miinasebetiyle ilahi ikazm neticesinin biitiin insan
larca tatbikini gaye edindigi hakikat, i§te budur ... insanlar deger olc;ii
lerini be§eri nizamlardan ahnml§ k1ymet olc;iilerinden Slyira'rak ilahi 
olc;iilerinden almahd1rlar. Buradaki en biiyiik ders budur. 

Allah'm, RasUlii vas1tas1yla indirdigi ve biitiin k1ymetlerin buna 
gore ayarlanmasml istedigi olc;ii §U ayette toplanffil§tlr: 

ccSizin Allah katmda en degerliniz en miittaki olammzd1r.>> i§te in
san olc;ii ve k1ymetlerini a§an ve Allah katmda degeri olan tek k1ymet 
budur. 

Bu, ilahi bir degerdir. Yeryiiziinde kullamlan deger ve itibar olc;ii
leriyle de hie; alakas1 yoktur. 

~u unutulmamahd1r ki, insanlar yeryiiziindeki hayatlarmda biri
birlerine birc;ok baglarla bagh bulunmaktadirlar .Bunlarm kendi ya§a
YI§larmda yerine gore bir ag1rhg1, bir cazibesi ve bir degeri vard1r. Bun
lann yamnda neseb, kuvvet ve mal gibi ba§ka k1ymetleri de vard1r. Yine 
ister iktisadi olsun ister olmasm ic;timai miinasebetlerden dogan kiy
metler de mevcuddur. Bu gibi'mevzularda insanlar arasmda farklar ve 
s1mflar vard1r. Be§eri k1ymetlere gore de birbirlerinden farkh durum
larda olurlar. 

islam, biitiin bunlann kar§lSma §U deger olc;iisiinii koyuyor: ((Sizin 
Allah katmda en deg·erliniz, en miittaki olammzd1r.>> 

Boylece onlarm nazarmda biiyiik degeri olan, duygulanm ag1r bas
kilar altmda tutan ve diinya hayatmda c;ok cazip yeri olan olc;ii ve de
gerlerin kaf§lSllla bu yeni ilahi degi§rnez deger olc;iisiinii koymak SUre
tiyle bunrann hepsini degi§tirmi§ oluyor. 

i§te surenin ba§mda bahis mevzuu edilen hadise miinasebetiyle is
lam'm getirdigi bu deger olc;iisii beyan buyurulmakta ve §U temel esas 
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vaz'olunmaktad1r: Hakiki ol9ii; ilahi ol9iidiir, hakiki k1ymet; semavi kiy
mettiro Miisliiman cemaata yakl§an, insanlarm ah§ml§ oldugu gelenek
lerden diinyevi alakalardan dogan biittin tasavvurlardan, ol9iilerden, 
degerlerden s1ynlmalan, hareketlerini ve dii§tincelerini sadece ve sade
ce ilahi ol9ii ve degerlere gor ayarlamalandlro 

Rasulullah (soao)a gelen, a'ma ve fakir bir kimse olan ibn Ummii 
MektUm'duro Rasulullah (soao) ise Kurey§'in ileri gelen §U ki§ilerin i§iy
le me§gul olmakt~yd1 : Rebia'nm ogullan Ukbe ve ~eybe , Hi§am ibn 
Amr Ebu Cehil, Umeyye ibn Halef, Velid ibn Mugire ve bunlarm yanm
da bulunan Abbas ibn Abdiilmuttalib oo 0 Rasulullah bunlan islam'a da
vet etmekte Mekke'de s1kmtlh bir durumda bulundugu s1rada bunlann 
miisliiman olmas1yla islam'a bir faydalan olacag1m iimid etmekte idi. 
Konu§tugu kimseler, mal, mevki ve kuvvetleriyle islam'm yolunda en 
biiyiik engel te§kil ediyorlar, diger kimselerin miisliiman olmasma ma
ni oluyorlar, 90k §iddetli bask1 ve hilelerle miisliimanlan tam bir abluka 
altmda bulunduruyorlardl. 

Bu arada peygamberin yakm hem§ehrileri davetin kar§Ismda ol
dugu i9in Mekke haricindekiler islam'1 kabule yana§m1yorlard1. Bun
da, cahiliyet devrinin koyu taassubu ile birlikte kabile adetlerinin de 
te'siri vard1. 

Rasulullah (soao), i§te bu ziyaretc;ilerle me§gulken ama ve fakir 
adam Rasulullah'm yamna geliyoro Rasulullah (soao)m me§guliyeti nef
si ve menfaatl ic;in degil, sadece islam ic;in ve islam'a faydah olmak ic;in
di. Eger onlar mtisltiman olurlarsa, davetin Mekke'deki §iddetli mani
alan kalkacak, yoluna konulmu§ dikenli c;ahlan yok olacaktlo Bu ileri 
gelen kimselerin miisliiman olmasmdan sonra da islam Mekke haricin
de yay1lma imkam bulacakbo 

Bu esnada fakir adam Rasulullah (soao)a gelerek §Oyle der : «Ya Ra
sulullah : Bana Kur'an oku ve Allah'm sana ogrettiklerinden bana bir 
§eyler ogreb 0 0 0 Rasulullah (soao) m me§gU.l oldugunu bile bile bu iste
gini tekrarlaro Rasulullah (soao) bu §ekilde soztiniin kesilmesinden mem
n un olmazo Ho§nudsuzlugu da ytiziinden belli oluro Fakat ama bunu go
remezo Rasulullah (soao) ise ondan ytiztinti c;eviriro Ytiztinti c;evirmesinin 
sebebi, kendisini, islam'a davet gibi miihim i§ten bu ama adamm ah
koymasidlro Me§gul oldugu miihim i§in gerisinde bin;ok dini faydalar 
beklemekte idi. Onu buna iten de getirdigi dinin muzaffer olmasma dti§
kiinliigti, davet i§indeki samimiyyeti, islam'm lehine olan faaliyetlere 
a§m sevgisi ve yay1lmas1 ugruna verdigi btiytik ehemmiyet idi. 

i§te tam bu esnada ilahi ikaz geliro Bu i§te kesin sozii soylemek, hak 
yolunun btitiin i§aretlerini koymak, klymetlerin olc;iilecegi terazileri 
gostermek, her tiirlti be§eri itibardan uzak; yalmz ilahi davetin menfa· 

.. 



8302 !BN KES!R (CUz: 30; snre: so 

atma uygun ve netice itibanyla Rasulullah (s.a .)m arzusuna uygun 
bir ikaz. 

Bu arac;la da en yuksek ahlak sahibi Rasulullah (s.a.)a §iddetli bir 
tislub ic;inde ytice mevladan ma'!Um hitab. Allah'm sevgilisi ve en ya
km kullarmdan alan Rasulune Kur'an-1 Kerim'de bir defaya mahsus 
olmak uzere: ( ~1' ) hitatn vaki olmu§tur. Bu ta'bir hitabda en kesin 
bi~ red ifade etmektir. Bu, dinih tizerinde kaim alan buytik hadisedir. 

Kur'an'm ilahi hitab1 ihtiva ettigi uslub ise emsalsizdir. Be§eri ya
Zl diliyle anlatmanm imkam yoktur. Yaz1 dilinin kendine mahslis ka
yid, kaide ve disiplini vard1r ki vahyolunan bu beyanm apa§ikar dirili
gini ve hayatiyetini yak eder. Ve Kur'an uslubu, bu kuvvetli beyan tarz1 
ic;inde k1sa ibareler ve seri temaslanyla e§sizdir. Beyan ve ta'birlerinde 
bir infialat, yucelikler, ytikseklikler ve canh panltllar mevcuddur . . 

«Yanma a'ma bir kimse geldi diye Peygamber ro§lanmadl ve yu
ztinu c;evirdi.>> .. . 

As1l muhatab b1rak1larak; hikaye sigas1yla ba§ka bir kimseden bah
sedildigi intibami vermektedir. Uslubta, i§in Allah katmda iyi olmadi
gi, habibi ve peygamberinin · a'may1 bu §ekilde kar§1lamasm1 sevmedigi
ni, ana bir §efkat ve rahmet olmak uzere, bu iyi olmayan i§te onu muha
tab almak suretiyle bir ikramda bulunmaktad1r. 

Daha soma tisiub degi§ir. Hitab sigas1yla ikaz edilir. Ve soze daha 
sakin bir ~fade ile ba§lamr: 

«Ey Habibim; ne bilirsin belki de o armacak. 
Yahut ogtit alacaktl da bu ogut kendisine fayda verecekti.>> 
Bu btiyuk hayrm gerc;ekle§mesini, isteyerek bu fakir ve a'ma insan 

sana geldi. Kalbinin senden alacag1 Allah'm nuruyla nurlamp parlama
yacagim sen nereden bilebilirsin? 

Bir kalb ne zaman kap1lanm hidayet gtine§ine agar da onda iman 
hakikatl tainamlamrsa i§ o zaman tahakkuk etmi§ olur. Ve bu i§ Allah'
m· terazisinde ag1r basan buytik bir i§tir ... 

Sonra ikaz perdesi yukselir ve us!Ub ag1rla§1r; bu meseleden itab 
babmda hayret verici ifade ile: , 

«Ama sen, ihtiyac; gostermeyene verince, ana dontip soztine kulak 
veriyorsun.n 

«Onun armmamasmdan sana gore bir §ey yoktur .>> 
«Sen, Allah'tan korkup sana ko§arak gelen kimseye aldm§ etmi

yorsun. >> denir. 
0 kimselerin senden, dininden, senin yamndaki hidayet, hay1r, nur 

ve taharetten istigna gosterdikleri a§ikar iken, sen onlara ilgi gosterip 
hidayetleri ic;in gayret sarfetmekte, onlar senden uzakla§tlk~a sen on
lara kendini arzedip durmaktasm: «Onun armmamasmdan sana gore 
bir §ey yoktur.>> Gtinah1 ve kiri ic;inde kalmasmdan sana bir zarar yak- . 
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tur. Onun gunahlarmdan sen mes'ul degilsin ve sen onun yarduruyla 
ne muvaffak olabilirsin ne de i§ini yurutebilirsin ... ((Sana k<'>§arak ge
lene gelince» istek ve arzusuyla sana gelene. Tam manas1yla Allah'tan 
korkuyor. ccSen ise ona aldm§ etmiyorsun.» Tam manas1yla inanml§, 
hayra yonelmi§ bir kimse ile ilgilenmemek ifadesi sert bir "lislubtlir. 

Daha sonra itab derecesi daha da fazlala§arak ( .~s- ) lafz1yla ifa
de edilen men' ve reddin son smmna ula§Ilmaktadir. Boyle bir §ey ebe
diyyen olmasm. 

Bu hitab dikkati c;ekmektedir. 
Bundan sonraki ayetlerde ise bu · davetin hakikatm1, buyuk bilgi

sini, yuksekligini ve haiz oldugu degerleri ve hie; bir kimsenin yardiml
na muhtag olmad1gm1 beyan buyurmakta; davetin gozettigi ba§hca esa
sm ise dunyevi deger ve k1ymetleri ne olursa olsun bu davete hakikaten 
yonelmi§ kimseleri muhatab kabul etmesidir: ccHaYir, gunku bu Kur'an 
bir oguttur. Dileyen kimse ondan ogut ahr. 0 kudsi k1hnmi§, yuceltil
mi§, temizlenmi§ sahifeler uzerindedir. iyi ve sayg1deger katipler eliyle 
yazilmi§tlr. » 

0, butun degerlerin uzerinde gok §erefli yere sahiptir. Sahifeleri 
§ereflidir. Yuceltilmi§ ve tertemiz kilmmi§tl.r. Mele-i A'la'dan yeryuzun
de sec;ilmi§ kimselere ula§tlrmak maksad1yla vazifelendirilmi§ elgiler va
Sitasiyla gonderilmi§tir. Bu elc;iler de gok §erefli ve sayg1degerdir. Ya
zildigi sahifeler de c;ok rnubarek ve bula§masi muhtemel her turlu §"lip
helerden, uzak ve yakm her turlU §aibeden armmi§tlr. Bunlar o kadar 
yucedir ki, buna kar§I istigna gosterenler, herhangi bir tecavuzde bu
lunamazlar. Bunlar sadece bunun degerini bilen ve bununla gonullerini 
almaYl arzu eden kimselere mahsustur. 

i§te Allah'm koydugu olc;u budur. Bu oyle terazidir ki, butun kiy
metler bununla tartlhr, insanlar ve be§eri kanunlar bununla olc;Ulur. 
Bu Allah kelamidir, her soz, her hukum ve her kanun sonunda buna 
vanr. 

Ama bu ne zaman ve nerede? Mekke'de iken davetin s1run mahdud, 
muslumanlar da azmhkta idi. Halkm liderleriyle ilgilenmek herhangi 
bir §ahsi menfaattan ileri gelmiyordu. Fakir a'madan yuz gevirmek de 
§ahis aYinmmdan d.ogmuyordu. Bu ba§tan sona davetle ilgiliydi. Fa
kat davet hie; §Uphesiz bir olc;u ve bir k1ymet1er manzumesidir. Bu olc;u 
ve k1ymetlerin be§er hayatmda yerle§mesi ic;in gelmi§ti. izzet, zafer ve 
kuvvet ise ancak bu olc;u ve k1ymet1eri yerle§tirmek suretiyle m"limkun 
olabilir. · .. 

Bahis mevzuu hadise -anlattlgimlZ gibi- miinferid olmaktan ve 
ad1 gec;en §ahiSlardan ote, gok daha §"limullu ve buyuktur. Hedef aldlg1 
nokta ise irtsanlarm deger olc;Ulerinde ve hadiseleri k1ymetlendirmede 
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ba§hca ol<;iiniin, semavi ol<;iiler olmas1 diinyevi ol<;iilerden ve degerler
den uzakla§mas1d1r. 

((Sizin Allah katmda en degerliniz en miittaki olammzd1r.)) 
Allah katmda degerli ve §erefli olmak ise biiyiik bir ihtimam1, to

parlanmayi ve murakabeyi gerektirir. Diinyada neseb §Ohreti, kuvvet, 
mal, miilk v.s. gibi her tiirlii k1ymetlerden uzak olsa da, imana ve takva
ya sahip oldugu takdirde o kimse Allah Teala nezdinde makbuldiir. 

Bu miinasebetle ayetin hedef ald1g1 miinferid hadise bahis mevzuu 
edilerek Kur'an metodu iizerine yerle§tirmek istedigi esas ve biiyiik ha
kikat i§te budur. 

Rasulullah'm kalbi bu hitabtan biiyiik bir teessiir duymu§tur. Bii
tiin hayatl boyunca kendi nefsine ve miisliiman cemaata bu hakikatl 
yerle§tirmeye <;ah§mi§tir. ilk islami hakikat olmas1 sebebiyle. 

Rasulullah (s.a.)m yapt1g1 ilk hareket.ise, bu hadise sebebiyle ken
disine nazi! olan itab1 ilan etmek olmu§tur. Bu ilan ise hakikaten <;ok 
biiyiik ve dikkate degerdir. Bu oyle bir i§tir ki hangi tarafmdan bakl
hrsa bak1lsm buna ancak bir peygamber tahammiil edebilir. 

Evet buna ancak bir peygamber tahammiil edebilir, bir zelleden . 
dolay1 §iddetli bir tarzda itaba ugrad1gm1 ancak bir peygamber ilan ede
bilir. Peygamberden ba§kas1 ise, boyle bir hatay1 ogremip ve bir daha 
yapmamakla iktifa eder. Fakat niibiivvet ba§ka bir i§ ve ba§ka bir alem ... 

0 devirde neseb, mevki, mal ve kuvvet k1ymet ol<;iileriydi. Bu deger 
ol<;iilerine sahip Kurey§'in ileri gelenleri Rasulullah (s.a.)m huzurunda 
bulunuyorlardL Hz. Peygamber bu §ah1slan islam'a davetle me§glil iken 
yanma gelen fakir ve aym zamanda a'ma olan adama iltifat edememi§
ti. Bu davram§a kar§l derhal Allah Teala'dan kendisine gelen itab1 oyle 
bir topluluk i<;inde hemen ilan ediverme biiyiikliigiinii gostermi~tir . 0 
topluluk ki, boyle bir peygambere ((Bu Kur'an iki §ehir halkmdan bii
yiik bir adama indirilmeli degil miydi?ll diyorlardl. 

Peygamberden ba§kas1 bu oklara hedef olmaya tahammiil edemezdi. 
Sonra boyle bir hadise, bu gibi topluluklarda ancak ilahi vahiy yo

luyla miimkiin olabilir. Boyle bir §eyin yeryiizii hadiselerinden meyda
na gelmesi dii§iiniilemez. Bu diinyadan, hele o zamanki cahiliyet dev
rinden ... 

Bu hadise iHihi emrin giiciinii bu i§te ve bu yolda gi:istermektedir. 
Hele, hadise nebi (s.a.)nm ruhundan etrafmda bulunan topluluga yayil
n11§ olursa .. . Bu suretle bu hadise biitiin kuvveti, derinligi, te'sir giiciiy
le devirler boyunca islam cemiyeti arasmda devam edegelmi§tir. 

Hadise, insamn tabii olarak diinyaya geli§i gibi be§er hayatmda 
yeni bir dogu§un miijdecisi idi. Belki de deger bak1mmdan bundan da
ha biiyiiktii. insanm, yeryiiziinde ah§ml§ oldugu biittin degerlerden 
-dii§iince ve tatbikat bak1mmdan- hakikaten s1ynlarak bu diinya ha-
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yatlyla ilgisi bulunmayan semadan inen farkll k1ymetlere sanlmas1, siy
nlacagi degerler, cemiyet miinasebetlerinden, ah§tlg1 geleneklerden, dii
§iince ve tasavvurlardan, hayatm c;epec;evre sard1g1 ve onu her an bas- · 
k1 altmda tuttugu degerlerden kan, 1rk, neseb baglarmdan ibaret bu
lunmasi dii§iiniiliince i§ daha biiyiik olmaktad1r. · 

Bir de bu yeni k1ymetlerin toplum hayatmdan <;Ikanlml§ ve toplu
ma mal edilmi§ k1ymet1erden olmas1, Hz. Muhammed'in uyarmaya ve 
teblige ihtiyac; duydugu biiyiik i§in muhal goriinmesi, miisliimanm gon
liinde apa§ikar, miisliiman toplulugunda §eriat olarak mevcud ve ilk 
miisliiman topluluklannda da uzun y1llar bir hakikat olarak ya§ayan 
bu esaslan muhal kabul etmek, i§te as1l giic;liik buradan dogmaktad1r . 

. Biz bu yeni dogu§un hakikatlm anlamakta giic;liik c;~kiyorm. Zira 
o hakikatl vicdamm1zda duyarwyoruz. ic;inde bulundugumuz be§eri ni
zamlar ve bunlarm deger olc;iileri ve aralarmdaki baglan o derece bask: 
yapmaktad1r ki «ilericilik» kabul edilen doktrinlerin getirdigi, insanla
nn ak1betini, akide, san'at, edebiyat, kanu:n orf ve hayat tasavvurunu 
ancak bu doktrinin iktisad nizam1 ta'yin ve tesbit edecektir, iddialan 
Dar gorii§lii Tarihi maddecilik nazariyesine kap1lan §artlanmi§ o kim
selerin hayat ve insan ruhunun hakikatml idrakten aciz olmalan. 

Yeni dogti§ bir mucizedir. 0 islam'm eliyle insanm yeniden dogu
§unun mucizesi. .. 

0 biiyiik hadiseye §ahid alan degerler dogu§undan itibaren iistiin
ltigiinii saglami§tL Fakat meselenin arap toplumu ic;inde ve bizzat miis
liimanlarm ruhlarmda yerle§mesi kolay ve basit olmami§tlr. Sadece Ra
sulullah, Allah'm iradesi ve iizerindeki tasarruflan sayesinde buna mu
vaffak olmu§tur. 

Bu tasarruflan ve Kur'an'm tebllg ettigi emirlere tam bir teslimi
yet ve itaatl bu hakikatl goniillere ekmege, kokle§ip dal budak salmca
ya kadar. muha.faza ve gozetmeye ve as1rlar boyunca miisliiman cema
atl golgelendirmeye sebep olmu§tur. Biitiin kar§I koymalara ve engelle
melere ragmen ... 

Rasulullah (s.a.) bu hadiseden sonra ibn Ummii Mektum'a iltifat 
eder ve her gordiigiinde de ona: 

ccMerhaba, yiiziinden Rabb1mm beni itab ettigi kim.se.>> derdi. 
Hicret'ten sonra iki defa Medine'de onu yerine vali olarak blrak

illl§tl. 
Be§eri orf ve degerlerinden dogan k1ymet olc;iilerini saglamla§tlr

mak maksad1yla, halasmm k1z1 Zeyneb'i azadlls1 Zeyd ibn Harise ile 
evlendirmi§tir. Evlilik ve bundan dogan akrabahklar ise c;ok hassas me
selelerin ba§mda gelir, bilhassa Arap toplulugunda. 

Bundan once de Hicret'in ilk y1llan da miisliimanlar arasmda kar
de§lik usuliinii te'sis ederken amcas1 Hamza ile kolesi Zeyd'i karde§ yap-

Tefsir; C. XV. F: 521 
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ml§tlr. Halid ibn Riiveyha ile Bilal ibn Rebah'1 da yine karde§ yapml§tl. 
Mute sava§mda Zeyd'i, i~inde Halid ibn Velid'in de bulundugu iig 

bin ki§ilik ansar ve muhacirlerden ibaret ordunun ba§kumandaru yap
IDl§, ikinci kumandan olarak da Ca'fer ibn Ebu Talib'i, ondan sonra da 
Abdullah ibn Revaha'yt ta'yin etmi§ti. 

Rasulullah (s.a.) bu orduyu gondermeye bizzat ~1km1§ ve bu sava§
ta her iic; kumandan da s1rayla §ehid olmu§lardl. 

Rasulullah (s.a.))m yaptlg1 son i§lerden biri de Usame ibn Zeyd'i. 
Rumlarla yap1lan sava§ i~in ordu kumandaru olarak ta'yin etmesiydi. 
Bu ordunun ic;inde birc;ok ansar ve muhacirle birlikte Ebubekir, Orner 
(r.a.) gibi iki biiyiik sahabesi ve yardimciSl ve kendisinden sonra da 
miisliimanlarm icma'1 ile . halife olan zatlar bulunuyordu. Yine bu or
duda Rasulullah (s.a.)m yakmlarmdan ve Kurey§ ic;inde en evvel miis
liiman olanlardan biri olan Sa'd ibn Ebu Vakkas da vard1. 

Usame'nin heniiz c;ok gen~ olmas1 sebebiyle baz1 ileri geri konu§
malar olmu§tu. Bu hususta ibn Orner (r.a.) §Oyle der: RasUluliah (s.a.) 
bir ordu haz1rlad1 ve bunun ba§ma da Usame'yi kumandan ta'yin etti. · 

. Baz1 kimseler bunun kumandanhgma itirazda bulununca Nebi (s.a.) 
§Oyle buyurdu: «Bu zatm kumandanhgma itirazda bulunuyorsunuz. 
Daha once de babasmmkine itirazda bulunmu§tunuz. Allah'a yemin 
ederim ki bu zat kumandanhga en lay1k ve beni en ~ok sevenler ara
smdadir.» 

Selman-1 Farisi'ye kar§I da Arap-Acem dedikodusu yap1ldig1 s1rada 
RasUlullah (s.a.) bu hususta en kesin sozii soyledi. «Selman, bizim Ehl-i 
Beyt'imizdendir.» dedi. Boylece ilahi deger olc;iileriyle, dar bir 1rk«;Ihga 
saplanarak insanlarm birbirlerine iistiinliik taslad1klan her tiirlii neseb 
baglan haricine «;Ikml§ ve onu re'sen Ehl-i Beyt'ten kllmi§tl. 

Ebu Zerr el-G1fari ile Bilal ibn Rebah (r.a.) aralarmda miinaka§a 
yaptlklan s1rada Ebu Zerr, Bilal'e: «Ey siyah. kadmm oglu, diye haka
rette bulunmu§tu. Bunu duyan Rasulullah kiZIDl§, Ebu Zerr'in yiiziine 
klzgm ve korkutucu bir nazar atfederek §Oyle demi§ti: «Ey Ebu Zerr, 
ol~ii ta§tl, soziinii geri al, beyazm oglunun siyahm ogluna hie; bir iistiin
liigii yoktur.)) i§in ba§ka yonii yok. Ya ilahi deger ve olc;iileri temsil eden 
islam veya diinyevi olc;ii ve degerlerin miimessili cahiliyettir. 

Peygamber Efendimizin sozleri biitiin s1cakhgi ile ~ok hassas olan 
Ebu Zerr'in kalbine i§ler. Bundan son derece miiteessir olur. 0 biiyiik so
ziimiin keffaretinden dolay1 Bilal ayagm1 ba§Ima basmad1kc;a ba§Iml 
yerden kaldirmayacagim, der. 

Bilal'in terazisini ag1r bast1ran hadiseyi gorelim... Ebu Hiireyre 
nakleder: Bir kere .Rasulullah Bilal'e §Oyle demi§ti: Ey Bilal, soyle bana, 
islam'da sana gore en iistiin amel olarak ne yaptm? Zira bu gece cen-
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nette ayakl<ab1larmm gicirtiSml duydum. Bilal §Oyle kar§Illk verrni§ti: 
!slam iein bana gore eok ustun bir amel yapmadml. Sadece giinduz ve
ya geceleyin tam bir taharet uzere temizlen1p bu taharetle ancak uze
rime farz k1lman namazlan k1lard1rn, demi§ti. Bir defasmda Ammar ibn 
Yasir yanma girmek uzere izin istedigi zaman Rasulullah: Ona izin 
veriniz, buyurmu§, huzuruna gelince de; merhaba ey tertemiz .. olrnu§ 
insan; derni§ti. Yine ondan §oyle bahsederdi: Ammar kemiklerine ka
dar iman ile doludur. Huzeyfe de RasUlullah'm §oyle buyurdugunu 
nakleder: «~uphesiz ben sizin araruzda ne kadar kalaca~rm bilemiyo
rum. Benden sonra iki §ah1sa uyunuz. -Ebubekir ve Orner (r.a.)i i§a
rek ederek- ve Ammar'm da izinden gidiliiz. ibn Mes'ud da size ne 
.sOylerse dogru olarak kabul ediniz.n 

Medineli olmayanlar ibn Mes'ud'u RasUlullah'm Ehl-i Beyt'inden 
sarurlard1. Ebu Musa §oyle der: Ben ve karde§irn Yemen'den gelrni§tik. 
Bir muddet Medine'de kald1k. ibn Mes'ud ve annesini hep Ehl-i Beyt'ten 
zannederdik. Zira Rasulullah'm yaruna pekeok girip e1kmakta ve ondan 
aynlmamaktaydllar. · 

CUleyb'i -azad edilmi§lerdendi- Rasulullah (s.a.) ansardan bir 
kadmla evlendirmek isterni§ti. K1zm ana ve babas1 muhalefet edince, 
klz §oyle soylerni§ti: Siz Rasulullah'm emrine kar§l gelmeyi mi dli§li
nuyorsunuz? Eger o bunu sizin iein miinasib gormli§ ise, derhal onunla 
nikahlaYimz. Bu soz uzerine gonulleri yumu§adl ve evlendirdiler. 

Bu zat evlenmesinden k1sa bir muddet sonra, bir vak'ada §ehid du
§er. Ebu Burde (r.a.)nin nakline gore RasUlullah (s.a.), bir sava§a eik
rnl§tl ve epey de ganimet elde etrni§ti. Sava§ sonunda ashabma §oyle 
seslendi: Hie bir kimse kaybettiniz mi? Cevaben: Evet, falan, falan, fa
Ian kimseleri, dediler. Sonra yine: Hie bir kimse kaybettiniz mi? buyur
dular. Cevaben: Evet, filan, filan, filan kimseleri, dediler. Sonra yine 
ayru soruyu tekrarlar: Hie kimse kaybettiniz mi? deyince hayir, dedi
ler. Buyurdular ki: Fakat ben Cilleyb'i goremiyorum, dedi. Bunun uze
rine aramaya e1ktllar ve onu oldurdugu yedi ki§inin yarunda §ehid edil
mi§ vaziyette buldular. Nebi (s.a.) onun yaruna geldi, §ehidin kar§lSm
da durup §oyle buyurdular: «Yedi ki§i oldiirdukten sonra §ehid etrni§
Ier. Bu zat bendendir, ben de ondarum.n Bu ifadeyi iki defa tekrarladl. 
Sonra onu kollan arasma ald1. Rasulullah'm kollar1 ona ayru zamanda 
bir yayg1 olrnu§tu. Ravi der ki: Bir mezar kaz1ld1 ve onu kabrine Yikan
madan bizzat Rasulullah (s.a.)koydu. 

i§te bu ilahi ir§ad ve Rasulullah'm bu rehberligi, be§eriyet iein ta
rihte emsali gorUlmemi§ bir dogw~tur. Bu ilahi terbiye ile yeti§en top
luluk yeryuzunun kay1tl.anndan uzak kalml§, k1ymet ve deger oleiile
rini Allah'tan alml§tir. Bu hadise islam'm en buyiik mucizelerindendir. 
Bu mucize Allah'm iradesi, Rasulunun de tatbikatlyla meydana gelmi§-



8308 1BN KESlR ( Ciiz: 30; Sfire: 80 

tir. i§te sadece bu hadise gosterir ki, bu din Allah katmdand1r ve bunu 
insanl~ra ula§tlran da ancak bir peygamberdir. 

Rasulullah (s.a.)tan sonra en yakm dostlan once Ebubekir sonra 
da Omer'in bu i§i iizerlerine almas1 Allah'm bir tedbiridir. Bu i§i en iyi 
anlayan iki yakm dost, Rasulullah (s.a.)m izine en fazla uyan iki kim
se, Rasulullah'1 en fazla seven ve bu sevgiye lay1k alma yollanm h1rsla 
ara§tlran iki miimtaz §ahsiyettir. . 

Ebubekir (r.a.) Rasulullah (a.s.)m Usame'yi ordu kumandam ola
rak ta'yin emrini ayl).en muhafaza etti. 

Ebubekir'in, halife olduktan sonra yapt1g1 ilk icraat, Usame'yi Ra
sulullah'm haz1rlad1g1 ord1,mun ba§kumandam olarak sevketmesiydi. 
Orduyu ugurlamak i~in de Medine haricine ~1km1§tl. Kumandan Usa
me ata binmi§ vaziyette, Ebubekir ise yiiriimekte ... Usame gen~ bir de
likanh Ebubekir ise ya§hydL Bu halden haya eden Usame: Ey Rasulul
lah'm halifesi, ya sen binersin, yahut ben inerim, deyince Ebubekir §OY
le demi§ti: Allah'a yemin ederim ki sen inmeyeceksin, yine Allah'a ye
min ederim ki ben de binmeyecegim. Benim de Allah yolunda ayakla
nm tozlanmasm m1? 

Ebubekir, halifeligin ag1rhg1 kar§lSmda Hz. Omer'e ihtiyac1 olaca
gml hissetrni§ti. Fakat Orner Usarne'nin ordusunda bir neferdi. Ba§ku
mandan Usarne'den izin almak gerekiyordu. Usame'ye dururnu §byle a~
tl: Eger Orner'i bana yard1mc1 olarak vermeyi rniinasib goriirsen kabul 
et. Ey Allah'1m, bana yard1rnc1 olmasm1 miinasib goriirsen· kabul et. Ne 
yiice bir mertebedir. Bu mertebeye insan, ancak Allah'm iradesiyle ve 
Allah'tan ald1g1 emirleri yerine getiren Rasulullah'm terbiyesi ile ula
§abilir ... 

Zaman ~ark1 doner. Orner halife olur. 0 da Usame'nin oglu Yaser'i 
Kufe'ye vali ta'yin eder. 

Omer'in kap1smda Siiheyl ibn Amr ve Ebu Siifyan ibn Harb ve Ku
rey§'in ileri gelenlerinden bir topluluk bekledikleri s1rada Orner onlar
dan once Siiheyb ve Bilal'i i~eri ahr. <;iinkii bunlar islam'1 ilk kabul 
edenlerden ve Bedir'de sava§anlardandL Ebu Siifyan cahiliyet gururu
na yediremeyerek §oyle soylenrneye ba§lar: Ornriirnde bugiinkii gibi bir 
gun gorrnedim. Kolelikten azad edilmi§leri i~eri ahyor da bizi kap1da 
bekletiyor. Arkada§lanndan biri §byle cevab verir: Ey topluluk, Allah'a 
yemin ederim ki yiizlerinizde bir hiddet eseri goriiyorurn. K1zacaksamz 
kendinize k1z1mz. Onlar da, siz de vaktiyle islarn'a davet edildiniz. On
lar hernen kabul ettiler. Sizler ise ag1rdan aldm1z. K1yamet giiniinde de 
onlar ~ag1nhp sizler b1rak1lacak olursamz nas1l olursunuz, bir dii§iiniin? 

Orner, Zeyd'in oglu Usame'ye, oglu Abdullah'tan daha fazla yer ve
rirdi. Abdullah bunun s1rnm babasmdan sordugunda: Ey oglum, Zeyd 
(r.a.), Rasulullah (s.a.) yamnda senin babandan daha sevgili idi. Usa-
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me Rasulullah (s.a.) yamnda senden daha sevgili idi. Ben de Rasulul
lah'm sevdigini kendi sevgime tercih ederim. 

Rasulullah'm sevgisinin ilahi Ol9iide ag1r bastlgm1 bilen Orner boy
le soylemi§ti. 

Orner, bir defasmda da Ammar'1 Halid ibn Velid'i -muzaffer ku
mandan, se~kin neseb sahibi- tefti§e gonderir .Tefti§ sona erinceye ka
dar ridas1yla bir rivayette de sang1 ile Halid'i baglami§tl. Beraati mey
dana 91kmca da baglanm 96zmii§tii, eliyle de sangm1 sarmi§tl. Halid 
ise yap1lan bu muameleden miiteessir olmami§tl. Zira Ammar, Rasulul
lah'm yakm dostu ve islam'1 ilk kabul edenlerden biri idi. Rasulullah 
onun hakkmda bin;ok oviicii sozler de soylemi§ti. -

Orner, Ebubekr'den bahsederken : 0 efendimizdir, efendimizi azad 
edendir. Bilal'i kasdediyordu. <;iinkii Bilal, Umeyy ibn Halef'in kole..;i 
idi. Bilal'e 90k eziyet etmesi sebebiyle Ebubekr Bila.l'i ondan satm ala
rak azad etmi§ti. Orner, Bilal'den bahsettigi vakit «EfendimiZll ta'birini 
kullamyordu. 

Yine Orner: Eger Ebu Huzeyfe'nin azadhs1 SfHim sag olmu§ olsayd1; 
onu yerime halife olarak birakirdim, derdi. Bunu soylerken Osman'1 
Ali'yi, Talha'y1, Ziibeyr (r.a.)i zikretmemi§ti. Bilindigi gibi kendinden 
sonra halifeligi bir ki§iye b1rakmam1§ altl ki§ilik §Uraya havale etmi§ti. 

Hz. Ali, oglu Hasan ile Ammar'1 Ai§e (r.a.) ile arasmda meydana 
gelen hadiseler sebebiyle KUfe'ye gondermi§, o da onlara §6yle demi§ti: 
Ben hi9 §iiphesiz biliyorum ki Ai§e, peygamberimizin diinya ve ahirette 
zevcesidir. Fakat Allah, sizleri Ali'ye veya Ai§e'ye uymak yolunda im
tihana tabi tutmaktad1r. Ve halk topluca mii'minlerin annesi ve Ebu
bekr'in k1z1 olan Ai§e hakkmda soylediklerine uymu§tu. 

Bilal ibn Rebah'tan, Ebu Ruveyha Yemen halkmdan bir kimse ile 
evlenmesi hususunda tavassutta bulunmasm1 ister. Bilal de gider onla
ra §oyle der: Ben Rebah'm oglu Bilal'1m. Bu da karde§im Ebu Ruveyha. 
Bu adam ahlaken ve dinen kotii bir ki§idir. Eger bu haliyle evlendirmek 
isterseniz, evlendiriniz. Dilerseniz de b1rakm1z. Onlara i§in dogrusunu 
soylemi§, hi9 bir §eyi gizlememi§ti. Soyledigi §eylerden Allah indinde 
mes'ul olacagrn1 unutarak sadece arabulucu oldugunu dli§iinmemi§ti. 
Halk onun dogruluguna irianmi§ ve karde§ini evlendirmi§lerdi. Onlar 
bu dogru sozden memnun kahyorlardL Evlenmede arac1hk yapan Ha
be§'li, evlendirilen ise nesebi belli Arabtl. (Seyyid Kutub, Fi Zllal'il-Kur'
an, XVI, 16-30). 

----------~00----------
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17- Can1 c;aks1n o insan1n. Ne de nankordiir o. 
18 - Neden yaratmu,? onu? 
19 ~ Meniden yarattl, onu da ta,kdir etti. 
20 - Sonra ona tutacag1 yolu kolayla~tlrml~. 
21- Sonra da onu 6ldiirdii, kabre koydu. 
22 - Sonra dilediginde onu tekrar Qlkaracak. 
23 - Hay1r, Allah'1n e~rettigini yerine getirmemi~tir. 
24- Oyle ya insan yiyecegine bir baks1n. 
25 - Dogrusu Biz o suyu, bol bol indirdik. 
26 - Sonra toprag1 iyiden iyiye yard1k. 
27 - Boylece orada tane bitirdik. 
28 - D zum ve yonca, 
29- Zeytin ve hurma, 
30 - S1k ve bol agac;ll bahc;eler, 
31 - Meyve ve mer'a. 
32 - Sizin ve hayvanlann1z1n faydal~nmas1 ic;in. 

insanoglu Ne De Nankor 

Allah Teala ademogullanndan oldukten sonra dirilip ha§rolmayl 
inkar edenleri kmayarak buyuruyor ki : ((Cam <;1ksm o insamn, ne de 
nankordur o.)) Dahhak, ibn Abbas'tan nakleder ki «cam <;1ksm)) ifade
si, la'net olsun insana, demektir. Ebu Malik de boyle der. Bu yalanlayan 
insan turu i<;in bir la'netlemedir. Bilgisizligi ve uzak saymas1 nedeniyle 
hi<; bir mesnede dayanmaks1zm fazlas1yla yalanlad1g1 i<;in o, buna la
yik olmu§tur. ibn Cerir Taberi der ki : <c Ne de nankordur o.» Ne de §id-
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detlidir onun kiifrii. Ve yine ibn Cerir Taberi der ki: Bu ayetten mak
sadin §6yle olmas1 da muhtemeldir: Hangi §ey onu kafir k1lm1§tlr? 01-
diikten sonra dirilmeyi yalanlamaya onu sevkeden nedir? Begavi'nin 
Mukatil ve Kelbi'den naklettigine gore, Katade: «Ne de nankordiir o.» 
kavline; ne de c;ok la'netlenmi§tir o, anlamm1 vermi§tir. 

Daha sonra Allah Teala insanoglunun nas1l degersiz bir §eyden ya
rabldl~m ac;1klayarak, ilk yaratt1g1 gibi onu tekrar diriltmeye muktedir 
oldugunu bildirerek buyuruyor ki: «Neden yaratml§ onu? Meniden ya
ratmi§. Onu da takdir etti.>> Ecelini takdir edip nzk1m ve amelini mutlu 
mu mutsuz mu olacagm1 belirlemi§. <<Sonra ona tutacag1 yolu kolayla§
tlrrm§.» Avfi, ibn Abbas'tan nakleder ki; a, buraya sanra ana anasmm 
karnmdan c;1kma yalunu kalayla§tlrml§ diye mana vermi§. ikrime, Dah
hak, Ebu Salih, Katade ve Siiddi de boyle derler. ibn Cerir Taberi de bu 
gorii§ii tercih eder. Miicahid der ki: Bu ayet-i kerime §U ayet ·gibidi:t:. 
((Gerc;ekten Biz ana yolu gooterdik. Buna kimisi §iikreder, kimisi de kii
fiir.>> (insan, 3) Biz ana yalu a<;Iklad1k, izah ettik ve bu yalun bilgisini 
kolayla§tlrdlk. Hasan ve ibn Zeyd boyle derler ki, tercih edilen gorii§ 
de budur. Allah en iyisini bilen.dir. 

«Sanra da anu oldiirdii, kabre kaydu.>> Onu yaratt1ktan sanra ol
diiriip kabre kaydurdu ve kabir sahibi klldl. ( .. . ) 

«Sanra dilediginde anu tekrar c;1karacak.n Oliimiinden sanra anu 
tekrar diriltecektir. Bu sebeple a giine, ba's ve ne§ir giinii ad1 verilir. Ni
tekim Rum suresinde §oyle buyurur: «Sizi tapraktan yaratmi§ almas1, 
O'nun ayetlerindendir. Sanra siz, yayllmakta alan bir be§er aldunuz.>> 
(Rum, 20) «Kemiklere bak, anlan nas1l birle§tirip yerli yerine kayuyar 
ve sanra anlara nasll et giydiriyaruz.>> (Bakara, 259) . 

ibn Ebu Ha:tim der ki : Bana, babam ... Ebu Said'den nakletti ki; 
Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Taprak insanoglunun her taraflm 
yer, ancak kuyruksokumu miistesna. 0 da nedir ey Allah'm Rasulii? 
denildfginde, Rasululhih (s.a.) buyurdu ki: Bu, hardal tanesi gibidir ve 
oradan tekrar diriltilirsiniz. Bu hadis sahih kitablarda A'me§ kanahyla ... 
Ebu Hiireyre'den nak~edilir, ancak son k1smmdaki bu fazlahk yoktur. 
Sahih rivayetlerdeki hadisin lafz1 §oyledir: Ademoglunun her yeri c;ii
riir. Ancak kuyruk sokumu miistesna. Oradan yaratllml§tlr ve tekrar 
aradan birle§tirilir. 

«Hay1r, Allah'm emrettigini yerine getirmemi§tir. >> ibn Cerir der 
ki: Hay1r, mes'ele bu kafir insamn dedigi g~bi degildir. 0 , Allah'm ken
disini mall ve camyla ilgili haklanm odedigi §eklindeki iddias1 ctogru de
gildir. Qiinkii o, Aziz ve Celil olan Rabbi tarafmdan kendisine farz kill
nan vecibeleri yerine getirmemi§tir. 

Daha sonra ibn Cerir Taberi ve ibn Ebu Hatim, Ebu Necih kana
llyla Miicahid'den naklederler ki o::;<<Hayir, Allah'm emrettigini yeri-
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ne getirmemi§tir.» kavli hakkmda §6yle demi§tir: Hie; bir kimse kendi
sine farz' k1lman emirleri ebediyyen ye:dne getiremeyecektir. Begavi de 
Hasan el-Basri'den bunu, benzer bir ifade ile nakleder. Ben, oncekilerden 
bu konuda daha ba§ka hi~ bir soz bulamad1m. Bu ayetin manas1yla il
gili olarak benim kalbime gelen -ki Allah en iyisini bilendir- §6yle
dir: ccSonra dilediginde onu tekrar ~Ikaracak.>J Tekrar diriltip ha§rede
cek. <<Haytr, Allah'm emrettigini yerine getirmemi§tir.)) Sure son bulun
caya kadar onu §U anda yapamaz. Allah Tea.la ademogullanndan ken
disi i~in bunu yerine getiremeyecegi yazllml§ olanlarm bulunmasm1 tak
dir ettigi ki§i b1rak1hr ve diinyaya yeniden ~1kar. Allah Teala bunu olu§ 
ve kader olarak emretmi§tir. 0, Allah'm huzuruna varmca, Allah Te
ala biitiin mahlukatl diriltir ve ilk ba§lattlgl gibi yeniden yaratlr. ibn 
Ebu Hatim, Vehb ibn Miinebbih'ten nakleder ki; Uzeyr (s.a.) §6yle de
mi§: Bana gelen melek dedi ki: Kabirler topragm karmd1r. Toprak ise 
yaratlklann anas1d1r. Allah Teala yaratmak istedigini yaratlp Allah'm 
yaratlklar 1i~in hazirlad1g1 bu kabirler tamam olunca diinya son bulur 
ve iizerinde bulunanlar oliir. 0 zaman toprak karmndakileri di§an atar 
Ve kabirler i~indekileri ~Ikanrlar. i§te bU, ~yetin manas1yla ilgili olarak 
bizim soyledigimize benzemektedir. ~iiphesiz ki dogruyu en iyi Allah 
bilir. 

uOyle ya insan yiyecegine bir baksm.ll Yemek hem Allah'm lutfu, 
hem de onunla kat! toprag1 bitkilerle canland1rarak viicudun toz top
rak haline gelip dag1hp serpilmesinden sonra dirilmesine istidlal soz 
konusudur. uDogrusu Biz, o suyu bol bol indirdik.>) Onu gokten yeryii
ziine indirdik. uSonra toprag1 iyiden iyiye yard1k. ,, Suyu yeryiiziiniin 
i~ine kadar s1zdmp ak1tt1k. Topraga atllan her tanenin par~alarma ka
dar girdirdik. Oradan bitki yeti§ti ve yeryiiziinde belirerek yiikseldi. 
uBoylece orada tane bitirdik. Uziimler ve yonca.n Taneden maksad, ta
neli olarak akla gelen her bitkidir. Uziim, bilinen ineyvedir. Yonca ise 
hayvanlarm yiyecekleri ma'lum bitkidir. ibn Abbas, Katade, Dahhak 
ve Siiddi Arap dilinde yoncaya ( ..::..411 ) denildigini bildirirler. Hasan 
el-Basri ise yonca anlamma gelen bu kelimenin; hayvanlann yiyecegi 
kuru taneler, oldugunu sayler. <<Zeytin ve hurma,)) Zeytin, bilinen g1da 
maddesidir. Katlk olarak kullamhr. Hem aydmlanmada, hem de yag
lanmada yararlamllr. Hurma ise kuru ve ya§ olarak yenilir. Taze ve 
pi§mi§ olarak. Sonra suyu s1k1llr ve sirke elde edilir. «Sik ve bol aga~h 
bah~eler.>> Bostanlar. Hasan ve Katade burada «Slk ve bol aga~lln an
lamma gelen ( ~li: ) kelimesinin, degerli ve biiyiik hurma aga~lan 
demek oldugunu soylerler. ibn Abbas ve Miicahid ise ubah~eler)) anla
mma gelen ( J:I...L.L-1 ) kelimesinin sanhp toplanan her §ey, demek 
olclugunu bildirirler. Aynca ibn Abbas; bol aga~h anlamma gelen 
( ~~ ) kelimesinin, gbvdesinden yararlamlan aga~ demek oldugu-
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nu bildirir. Ali ibn Ebu Talha, ibn Abba.s'tan nakleder ki; o s1k ve bol 
agac;h anlamma gelen ( · Cl&. ) kelimesinin uzun agac;h demek oldu
gunu bildirmi§tir. ikrime ise ortalan kahn demek oldugunu soyler. Bir 
ba§ka rivayette de boynu kahn anlamma geldigini bildirir. «Gormez mi
siniz boynu kahn olan bir adama '( ~.1&. ':J ~I 4111 J ) Andolsun ki Al
lah daha galibtir, denir.· 

( ... ) 
«Meyve ve mer'a.» Meyve, serinlik ic;in yenilen eglendirici ve din

lendirici iiriinlerdir. ibn Abbas der ki: Meyve anlamma gelen ( 4S'I..ill . ) 
kelimesi; ya§ olarak yenen her §eydir. Mer' a anlamma gelen ( . ~ ':JI ) 
kelimesi ise; yerden yeti§mi§ olup da insanlarm yemeyip hayvanla~:m 
yedigi her tiir bitkidir. Yine ibn Abbas'tan bir rivayette bu kelime hay
vanlann yedikleri otlar anlammad1r. Miicahid, Said ibn Ciibeyr ve Ebu 
Malik; mer'a anlamma gelen ( . -~':11 ) kelimesinin ot demek oldugu
nu bildirirler. Miicahid, Hasan, Katade ve ibn Zeyd'e gore insanlar ic;in 
meyve ne ise, hayvanlar ic;in de mer'a anlamma gelen ( ~':JI ) keli
mesi o demektir. Ata da topraktan biten her §ey mer'a anlamma gelen 
(kelimesinin muhtevasmda yer ahr) der. Dahhak'a gore meyve di§m
da topragm yeti§tirdigi her §eye ( ~':11 ) denir. i:bn i:dris,i:bn Ab
bas'tan nakleder ki, Mer' a anlamma gel en ( ~ "':11 ) kelimesi insan
larm yemeyip de hayvanlarm yedikleri topraktan biten her §eydir. ibn 
Cerir Taheri de bu rivayeti iic; ayn yoldan i:bn i:dris'ten nakleder, son
ra da §Oyle der: Bize Ebu Kiireyb ve Ebu Said dediler ki: ibn idris .. . 
Said i:bn Ciibeyr'in §Oyle dedigini bildirdi: ibn Abbas (yedi §eyi) sayd1 
ve dedi ki; ( -~ ':J\ ) kelimesi, topragm hayvanlar ic;in bitirdigi her 
~?eydir. Ebu Kiireyb ve Ebu Said'in lafz1 budur. Ebu Said ise insanlann 
ve hayvanlarm yedigi ve topragm bitirdigi her §ey anlamm1 vermi§tir. 
Avfi ibn Abbas'tan nakleder ki ( ~':JI ) kelimesi ot ve otlak anlami
na gelir. Miicahid, Hasan, Katade, Ibn Zeyd 've bir ba§kas1 da boyle de
mi§tir. 

Ebu Ubeyd Kas1m ibn Se!lam der ki: Bize Muhammed ibn Yezid ... 
· ibrahim et-Teymi'nin §oyle dedigini nakletti: Ebubekir es-S1ddik (r.a.)e 

«Meyve ve mer'a» kavli soruldugunda §oyle demi§ti: Ben Allah'm ki
tabmda bilmedigim bir §eyi soyleyecek olursam, hangi gok beni golge
lendirir ve hangi yer beni iistiinde gezdirir? Bu rivayette ibrahim et
Teymi ile Ebubekir es-S1ddik arasmda kopukluk bulunmaktadir. ibn Ce
rir Taberi'nin ibn Be§§ar kanahyla .. . Enes ibn Malik'ten naklettigi ri
vayette ise §oyle denir: Hz. Orner Abese suresini okudu ve: «Meyve ve 
mer'a.» ~yetine gelince; meyvenin ne oldugunu !Jiliyoruz, ya mer'a ne
dir? -demi§. Enes demi§ ki: Ey Hattab'm oglu; bu bir zorlamadan ba§ka 
bir §ey degildir. Bunun isnad1 sahihtir ve bu rivayeti pekc;ok ki§i Enes 
ibn Malik kanahyla Orner ibn Hattab'dan nakletmi§tir. Bununla soyle-
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mek istedigi §Udur: Hz. Orner mer'anm §eklini ,tuliinu bilmek istemi§
tir. Yoksa bu ayeti okuyan h:erkes ayetin aki§mdan onun topraktan bi- . 
ten bir bitki oldugunu anlar. <;unku Allah Teala: «Dogrusu Biz, o suyu 
bol bol indirdik. Sonra toprag1 iyiden iyiye yard1k. Boylece orada tane 
bitirdik. Uzum ve yonca, zeytin ve hurma, s1k ve bol aga~h bah~eler, 
meyve ve mer'a.» buyurmaktadir. 

«Sizin ve hayvanlanmzm faydalanmasi i~in.>i Sizin ve hayvanla
nmzm k1yamete degin bu dtinyada Y~§aYip yararlanmamz i~in. 

33 - 0 biiyiik giiruJtii geldigi zaman, 
34 - Ki~inin ka~acag1 gun; karde~inden_, 
35 - Anas1ndan ve babas1ndan, 
36 - E~inden ve ogullanndan. 
37 - 0 gun; herkesin ken dine yeter bir i~i vard1r. 
38- 0 giin; yuzler vard1r, panl panl parlar. 
39 - Gulec;, sevinc;Ii, 
40 - 0 -gun; yuzler de vard1r, tozlanm1~, 
41 - Bir karanhk burumu~tur. 
42 - t~te bunlar; kafirler ve facirlerdir. 

Biiyiik Giiriiltii 

ibn Abbas der ki: «0 buyuk gurtiltti» anlamma gelen (~~loAll ) ke
limesi, k1yametin isimlerinden pir isimdir. Allah onun btiyukltigtinti be
lirterek kullanm ondan sakmdirmi§tlr. ibn Cerir Taberi de der ki: Oy
le samyorum ki bu kelime, sur'a uftirtilti§tin bir ad1d1r. Begavi ise bu 
kelimenin k1yametin sayhas1 anlamma geldigini, sayler. Bu ismin veril
mesinin kulaklan sag1r edecek kadar kulakiann i~erisine girmesinden 
dolay1 oldugunu bildirir. 

«Ki§inin ka~acag1 gun; karde§inden, anasmdan ve babasmdan, e§in
den ve ogullarmdan.» Ki§i onlan gortir ve onlardan ka<;Ip uzakla§mak 
ister. <;tinkti kaqlla§tlgi d~h§et ve gurtiltti pe~ btiytikttir. Mes'ele ·<;ok 
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zor ve onemlidir. ikrime der ki: Ki§i karlBiyla kar§Ila§lr ve ona §Oyle 
der: ((Ey kadm, sana nas1l kocahk yapt1m? Kadln; ne guzel kocaydln, 
der. Ve gucu yettigince kocasm1 iyilikle yad eder. Kocas1 kadlna der ki: 
GOrdugiin halimden kurtulabilmem ic;in bugun senden yalmzca bir iyi
lik etmeni istiyorum. Kadm der ki: .Ne kolay §ey istiyorsun ama vere
bilecek durumda degilim, c;unku tlpk1 senin korktugun gibi ben de kor
kuyorum. Adam ,ogluyla kar§Ila§Ir ve ona ili§erek der ki: Yavrucugum; 
ben sana nas1l babahk etmi§tim? <;ocuk babaSiru haytrla yad eder. Adam 
ogluna; yavrucugum, ben senin zerre mikdannca iyiligine muhtac1m, 
onu verirsen belki §U gordugiin halimden kurtulabilirim. <;ocuk der ki : 
Babac1g1m, istedigin §ey ne. kadar da az. Ama ben de senin korktugun 
gibi korkuyorum. Binaenaleyh sana hie; bir §ey veremem. i§te Allah Te
ala'nm: «Ki§inin kac;acag1 giin; karde§inden, anasmdan ve babasmdan, 
e§inden ve ogullanndan.» kavli bunu gosteriyor. ~efaat konusuyla ilgili 
sahib hadisler de, azim sahibi peygamberlerden her birisinden mahlftkat 
ic;in Allah nezdinde §efaat istendiginde onlarm; kendi nefsim, kendi nef
sim, bugun kendimden ba§ka hie; bir §ey isteyecek durumda degilim, 
dedigi bildirilir. En sonunda Meryem Oglu tsa §oyle der: Bugiin kendi 
nefsimden ba§ka ondan hie; bir §ey isteyemem. Hatta beni doguran Mer
yem ic;in dahi bir §ey isteyemem. i§te Allah Teala: <<Ki§inin kac;acag1 
giin; karde§inden, anasmdan ve babasmdan, e§inden ve ogullanndan.» 
kavli ile belirtilen giin bu gundur. Katade der ki : 0 giiniin deh§etinden 
sevgili sevgilisinden, akraba akrabasmdan uzak durur. 

((0 gun; herkesin kendine yeter bir i§i vard1r.» Herkesi ba§kasm
dan ahkoyacak bir me§gale vard1r. ibn Ebu Hatim der ki : Bize Muham
med ibn Ammar ... Abdullah ibn Abbas'tan nakletti ki; Rasftlullah , (s.a.) . 
§oyle buyurmu§: «Siz c;1plak, ba§ ac;1k, siinnetsiz ve yuruyerek ha§rolu
nacaksmiz. ibn Abbas der ki: Hamm1 §Oyle dedi : Ey Allah'm Rasftlu, 
bizden bir j{Ismimiz digerinin avret mahallini gormez mi? Rasftlullah 
(s.a.) buyurdu ki : 0 giin, herkesin ktmdine yeter bir i§i vardlr. Ya da 
§Oyle demi§tir: Onun ba§kalanna bakmaktan allkoyacak ~kc;ok i§i var
dlr. Nesei munferid olarak bu hadisi Abdullah ibn Abbas'tan nakleder
ken, Ebu Davftd da Said ibn Cubeyr kanallyla nakleder. Tirmizi de bu 
hadisi Abd ibn Humeyd kanahyla . .. ibn Abbas'tan nakleder ve der ki: 
Ra.Sftlullah (s.a.); siz c;mlc;Iplak, ba§ ·ac;Ik ve sunnetsiz olarak ha§rolu
nacaksimz, buyurdu. Bir kadm; bizden bir klSmimiz diger k1smmm av
ret mahallini gormez mi? -veya a vret mahalline bakmaz m1 ?- dedi. 
Rasftlullah (s.a.) buyurdu ki : Behey kadm ((o gun herkesin liendine ye
ter bir i§i vard1r.» Sonra Tirmizi, bu hadis, hasendir, sahihtir, der. Ha
dis ba§ka kanallarla . da ibn Abbas merhftmdan rivayet edilmi§tir. Ne
sei der ki : Bana Amr ibn Osman ... Hz. Ai§e'den nakletti ki; Rasftlullah 
(s.a.) §6yle buyurmu§: insanlar k1yamet gunu c;mlc;Iplak, yalmayak ve 
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siinnetsiz olarak diriltilirler. Hz. Ai§e; ey Allah'm Rasulu, avret mahalle
ri ne olacak? deyince Rasulullah (s.a.): «0 gun; herkesin kendine ye
ter bir i§i vard1r.n buyurmu§. Bu ve~h ile bu hadisin naklinde Nesei miin
ferid kalml§tlr. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bana babam ... Enes ibn Malik'ten nakletti 
ki; Hz. Ai§e (r.a.) Rasulullah'a §oyle bir soru sormu§: Ey Allah'm Ra
sulu; anam babam sana kurban olsun, sana bir konuda sual ederim ki 
bana bu hususta haber veresin. Rasulullah (s.a.): Eger benim yammda 
o konuyla ilgili bir bilgi varsa, buyurdu. Hz. Ai§e dedi ki: Ey Allah'm 
nebisi, erkekler k1yamet gunu nas1l ha§rolunacaklardlr? Rasulullah 
(s.a.): <;ml«;!lplak ve yahnayak, dedi. Bir muddet bekledikten sonra dedi 
ki: Ey Allah'm nebisi, ya kadmlar nas1l ha§rolunacak? Rasulullah (s.a.) 
buyurdu ki: Onlar da aym §ekilde ~ml~1plak ve yalmayak. Hz. Ai§e de
di ki: Vay k1yamet gunundeki felaketten. Rasulullah (s.a.) hangi §ey
den soruyorsun sen, dogrusu Allah Teala bana oyle bir ayet indirdi ki, 
senin iizerinde elbise olsa da olmasa da bu sana zarar vermez. Hz. Ai§e 
dedi ki: Ey Allah'm nebisi !1angi ayettir o? Rasulullah (s.a.): <tO gun; 
herkesin kendine yeter bir i§i vard1r.n buyurdu. Begavi tefsirinde der 
ki: Bize Ahmed ibn ibrahim ... Peygamberin e§i Sevde'den nakletti ki; 
o, §oyle demi§: Rasulullah (s.a.); insanlar k1yamet gunu yalmayak, ~1-
nl~lplak ve sunnetsiz olarak diriltilirler. Tere batm1§lard1r ve ter kulak 
memelerine kadar ula§ml§tlr, buyurdu. Ben; ey Allah'm RasUlu, ne ko
tu hal, birimiz digerine bakar, dedim. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: in
sanlarm o kadar ~ok me§galesi bulunacaktlr ki ((0 gun; herkesin ken
dine yeter bir i§i vard1r.>> Bu hadis bu yonden cidden garibtir. ibn Cerir 
Taber! bu hadisi Ebu Ammar kanallyla ... Fadl ibn Mllsa'dan nakleder. 
Ancak Ebu Hatim er-Razi der ki: Raviler arasmda yer alan Aiz ibn ~ii
reyh zay1f bir ravidir ve hadisinde de zaytfhk vard1r. 

((0 gun; yuzler vard1r panl panl parlar.>> 0 gun, insanlar iki grup 
olur: Yuzler vard1r panl panl parlar, giile«;!, sevin«;!li. Gonullerindeki ne§'e, 
sevin~ yuzlerine vurmu§tur. Mutluluk yuzletinde ayan beyan olmu§tur. 
Ki, bunlar cennet ehlidirler. «0 gun; yuzler de vard1r tozlanml§, bir ka
ranhk biiriimii§tiir.)) Karanhk ve karanhk yuzlerini burur. ibn Ebu Ha
tim der ki: Bize babam ... Ca'fer if)n Muhammed'den nakletti ki; ona 
babas1, ona da dedesi Rasulullah (s.a.)m §oyle buyurdugunu nakletmi§: 
0 gun kafir tere batmhr. Sonra yuzu toza batmhr. i§te Allah Teala'
nm: ((0 gun; yuzler de vard1r tozlanml§, bir karanhk burumu§turn kav
linin manas1 budur. ibn Abbas ise: «Bir karanhk burumu§tiin> kav
line, yuz karahg1 onu «;!evreleyip sarml§tlr, diye mana verir. 

«i§te bunlar; kafirler ve facirlerdir.>> ~albleri kufiir, davram§lar.l 
fiicur dolu olan kimselerdir. Allah Teala'mn Nuh suresinde buyurdugu 
gibi: <<Kotuden ve oz kafirden ba§ka da evlad dogurmazlar.>> (Nuh, 27). 

ABESE SURESiNiN SONU 

A 



TEKViR SURESi 

(Mekke'de mlzil olmu§tur.) 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Abdurrezzak ... Abdurrah
man ibn Yezid es-San'ani'den nakletti ki; o, Abdullah ibn Omer'in §OY
le dedigini duymu§: Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: K1yamet gununu 
gozleriyle gorur gibi gormekten sevin<; duyan kimse Tekvir, infitar ve 
in§ikak surelerini okusun. Tirmizi de Abbas ibn Abdtilazim kanahyla ... 
Abdurrahman''dan bu hadisi boylece rivayet eder. 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 

1 - Gune~ duruldugu zaman, 
2 - Y1ld1zlar dokuldugu zaman, 
3 - Daglar yurutuldugu zaman; 
4 - Gebe develer saliverildigi zaman, 
5 - Vah~i hayvanlar bir araya topland1g1 zaman, 
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6 - Denizler kaynatllchgi zaman, 
7 - Rfthlar c;:iftle~tirildigi zall}an, 

(CUz: 30; SO.re: 81 

8 - Diri diri gomiilen k1z c;:ocuguna sorludugu zaman, 
9 - Hangi giinahtan dolay1 oldiiriildiigii, 
10- Sayfalar ac;:Ildigi zaman, 
11 - Gok yerinden oynatlldigi zaman, 
12 - Cehennem kizi~tlnldigi zaman, 
13 - Ve Cennet yakla~tinldigi zaman, 
14 - Ki~i onceden ne hazirlaichgini bilecektir. 

Gune§ Duriildugunde 

· Ali ibn Ebu Talha, Abdullah ibn Abbas'tan nakleder ki; o: «Giine§ 
diiriildiigii zaman>> kavline karartlld1gi. zaman, d,iye mana vermi§tir. 
Avfi de ibn Abbas'tan nakleder ki; o ,bu ayete giderildigi zaman, aiye 
mana vermi§tir. Miicahid ise, yok olup gittigi zaman, diye inana vetir. 
Dahhak de bOyle der. Katade; l§Igl gittigi zaman, derken, Said ibn Cii
beyr; batmld1g1 ·zaman, anlamm1 vermi§tir. Rebi' ibn Hii§eym onunla 
firlatlld1gi. zaman derken, Ebu Salih; atlld1g1 zaman, diye mana verir. 
Ondan nakledilen bir ba§ka rivayette, sondiiriildiigu zaman anlamm1 
vermi§tir. Zeyd ibn Eslem ise; topraga dii§tiigii zaman diye mana verir. 
ibn Cerir Taberi der ki: Bu konuda soylenen sozlerin bize gore en dog
rusu diiriilme anlamma gelen ( - -~.,tC:JI_ ) bir §eyi bir §eyin iizerine 
toplamak demek oldugudur. Sangm diiriilmesi de ooyledir ki bu ba§m 
iistiinde iist iiste Ylgmak demektir. Quvahn diiriilmesi de ooyredir. Bu, 
elbisenin bir k1sm1m bir k1smmm iizerine toplamaktlr. ~u halde diiriil
diigii za~an kavlindeki ( ~~.)§', : ) kelimesi, birbirinin iizerine topla
mp sanhp bir yere atlld1g1 zaman demektir. Boyle yapmca da giine§in 
l§Igl elbette gider. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Said el-E§ecc ve Amr 
ibn Abdullah ... ibn Abbas'tan naklettiler ki; o: ((Giine§ diiriildiigii z~
man» kavli hakkmda §Oyle demi§tir: Allah Teala klyamet giinii giine§i, 

, ·ay1 ve Yild1zlan denizde durer ve Allah onun iizerine bir sam yeli gon
derir de onu ate§le yakar. Amir e§-~a'bi de bOyle demi§tir. Sonra ibn 
Ebu Hatim der ki: Bize babam ... Ebu Mery'em'den nakletti ki; Rasulul
lah (s.a.) §Oyle buyurmu§: ((Giine§ diiriildiigii zaman;» cehennemde dii-
riiliip biikiildiigiinde. · · 

Hafiz Ebu Ya'la el-Mavs1li Miisned'inde der ki: Bize Mftsa ibn Mu
hammed ... Enes'ten nakletti ki; Rasftlullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Gii
ne§ ve ay cehennemde azgm iki l§lk gibidirler. Bu hadis zaYiftlr. Qiin
kii raviler arasmda yer alan Yezid er-Rakka§i zaYif bir ravidir. Buhari'
nin sahih'inde naklettigi rivayette ise bu ' fazlahk yoktur. Nitekim Bu-
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hAri der ki: Bize Miisedded ... Ebu Hiireyre'den nakletti ki, Rasulullah 
(s.a.) §Oyle buyurmu§: Giine§ ve ay klyamet giinii diiriiliirler. Buhari'
nin Iafz1 boyledir ve bu rivayetiyle miinferid kalml§tlr. Buhari bu hadisi 
yarabh§m ba§lang1c1 bahsinde tahric etmi§tir. Halbuki bu ayetin tef
sirinde zikretmesi veya en azmdan tekratlamas1 daha uygun olurdu. Ni
tekim benzer ayetlerdeki davram§l boyledir. Ebu Bekr el-Bezzar da bu 
hadisi giizel bir yolla irad ederek der ki: Bize Bagdad'h ibrahim ibn Zi
yad ... Abdullah ed-Danac'dan nakleder ki; 0, Ebu Seleme ibn Abdur
rahman'I Kufe mescidinde gormii§. Hasan kendisine gelmi§, hadis oku
yormu§. i§ittim ki Ebu Hiireyre, Rasulullah (s.a.)m §Oyle buyurdugunu 
nakletti, diyordu. Giine§ ve ay, k1yamet giinii cehennemde bulunan iki 
l§lkbr. Hasan der ki: Onlarm giinah1 nedir? Ebu Hiir~yre dedi ki: Ben, 
sana Rasulullah'tan bir hadis · naklediyorum, sen de giinahlan nedir? di
yorsun, Sonra Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Bu hadis Ebu Hiireyre'den 
ancak bu vecihle rivayet edilmi§tir ve Abdullah ed.:Danac kanahyla Ebu 
Seleme'den bu hadisten ba§ka bir hadis rivayet edilmemi§tir. 

«Y1ld1zlar dokiildiigii zaman» Dag1ld1gl zaman. Nitekim Allah Te
ala infitar suresinde de §Oyle buyurur: «Y1ld1zlar dii§tiigii zaman.» (in
fitar, 2) Dokiilmek anlamma gelen ( 1. :_,l. . .t.G~f ) kelimesinin ash· dii§
mek ve dokiilmektir. Rebi' ibn Enes Ebu'l-Aliye'den, o da Ubeyy ibn 
Ka'b'dan nakleder ki: K1yametten once alb i§aret varchr: insanlar ~ar
§Ilannda ah§veri§lerinde iken birden bire giine§in l§Igl gider. Onlar bu 
durumla kar§l kar§Iya iken birdenbire ylld1zlar dag1hr. Ve yine onlar 
bu durumda iken birdenbire daglar topragm iizerine dii§er. Yeryiizii ha
rekete ge~er, sars1hr ve karmakan§lk olur. Cinler insanlara feryad ve 
figanla ba~nrlar, insanlar cinlere seslenirler. Ku§lar, kurtlar, hayvanlar 
birbirine kan§Irlar ve birbirlerine katl§Irlar. «Vah§i hayvanlar pir ara
ya topland1g1 zaman.>> Birbirine kan§tlg1 vakit. «Gebe develer 
sahverildigi' zaman.» Sahibleri onlan ba§Ibo§ b1rakbklan vakit. «De:
nizler kaynatildigi (kayna§lp birle§tirildigi) zaman.» 0 zaman cinler der
ler ki: Biz size hay1rla gelecegiz. Cinler denizlere ko§arlar, bir de bakar
lar ki denizler homurdayan ate§ haline donmii§ler. Onlar bu durumda 
iken birdenbire yeryiizii en alt yedinci yerin dibine, gokyiizii de en iist 
yedinci goge f1rlabllr. Onlar bu durumda iken bir riizgar gelir ve hepsi
ni oldiiriir. Bu rivayeti ibn Cerir benzer bir laf1zla nakleder. ibn Ebu Ha
.im ise klsmen boylece rivayet eder. Miicahid, Rebi' ibn Hii§eym, Hasan 
el-Basri, Ebu Salih, Hammad ibn Ebu Siileyman ve Dahhak: «Yild1zlar 
dokiildiigii zaman» kavline dag1ld1gi ve sa~lld1~ zaman anlamm1 vermi§-
erdir. Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'tan nakleder ki; o, bu kelimeye 
degi§tigi zaman» anlamm1 · v~rmi§tir. Yezid ibn Ebu Meryem Rasulul

'tan nakleder .ki; o, «Y1ld1zlar dokiildiigii za:inan» kavline cehenneme 
okiildiigii zaman, anlamm1 vermi§tir. Allah'tan ba§kasma ibadet edi-
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len her §ey cehennemde olacakbr. Ancak Hz. isa ve annesinin ba§ma 
gelenler miistesnad1r. Onlar kendilerine ibadet edilmeye nza gostermi§ 
olsalard1, onlar da cehenneme girerlerdi. ibn Ebu Hatim bu rivayeti da
ha once gec;en isnad ile nakleder. 

«Daglar yiiriitiildiigii zaman.>> Yerlerinden kopup abldigl ve yeryii
zii diimdiiz bir arazi haline getirildigi zaman. 

«Gebe develer sallverildigi zaman.» ikrime ve Miicahid buradaki 
gebelerden maksad, gebe develerdir, derler. Sahverilmek anlamma ge
len ( _-~~ _ ) kelimesine de Miicahid ba§Ibo§ birakillp terkedildigi za
man, anlamm1 verir. Ubeyy ibn Ka'b ve Dahhak ise, sahipleri onlan 
ihmal edip ba§Ibo§ b1raktlg1 zaman di~e mana verirler. Rebi' ibn Hu
§eym de siitleri sagilmad1g1 ve sahipleri onlardan vazgec;tigi zaman, an
lamml verir. Dahhak ise ~obans1z olarak b1rak~llverdigi zaman, der. 
Hepsinin de manas1 birbirine yakmd1r. ( JL!...JI _ ) kelimesinden mak
sad, gebe develerdir. Bu develer gebeligin onuncu ayma varml§ olanlar
dlr. Bu kelimenin tekili ( ·~ ) §eklindedir. Doguruncaya kadar bu 
ad1 ahr. insanlar _boyle develerle fazlas1yla ilgilenip onlara bakmak ve 
daha sonra onlardan yararlanmak ic;in c;ah§lrlar. Ama ba§larma gelen 
§ey en c;ok sevdikleri §eyi gormezlikten gelmeye gotiiriir onlan. <;iinkii 
kar§Ila§tlklan k1yamet ve burada gordiikleri haller onlar i~in korkunc;, 
ba§dondiiriicii ve biiyiik dahiyelerdir. K1yametten onceki hallerin or
taya g1kmas1 da boyledir. Derler ki : Bilakis bu hal k1yamet giinii ola
caktlr. K1yametin koptugunu o develerin sahipleri gorecekler ama on
lara ula§ma imkam bulunmayacaktlr. Baz1lan da ( JL!...JI ' ) kelimesi
nin bulut demek oldugunu, diinya harab oldugu ic;in gok ve yer arasm
da yiiriimeyi engelledigini soylerler. Ba§kalan ise bunun verim verme
yen gorak arazi anlamma geldigini soylemi§lerdir. Ba§kalan ise bunun 
meskun olup ta halk1 ordan goc;tiigii i~in metruk kalml§ olan yurt an
lamma geldigini soylemi§lerdir. Bu sozlerin hepsini Kurtuba'h imam 
Abdullah, et-Tezkire isimli kitabmda nakleder ve bunlar arasmdan de
ve anlamm1 tercih eder. Sonra da bu tercihi pekc;ok ki§iye atfeder. Ben 
derim ki: Aksine selef-i salihin ve diger imamlar arasmda deve anlamm
dan ba§ka anlamlarm hi~birisi ma'rllf olmu§ degildir. Allah en iyisini 
bilendir. 

<<Vah§i hayvanlar bir araya topland1g1 zaman.» Cem'edildiginde. Ni
tekim Allah Teala En'am suresinde §Oyle buyurur: «Yerde yiiriiyen hie; 
bir hayvan ve iki kanad1yla u~an hi~ bir ku§ yoktur ki; onlar da· sizin 
gibi hirer iimmet olmasmlar. Biz, kitabta hi~ bir §eyi eksik birakma
dlk. Sonra onlar Rablarma toplamrlar.» (En'am, 38) ibn Abbas der ki: 
Her §ey Rabbmm huzurunda toplamr. Hatta sinekler bile. ibn Ebu Ha
tim de bunu boylece rivayet eder. Rebi' ibn Hu§eym, Siiddi ve bir ba§
kasl da boyle der. Katade de bu ayetin tefsirinde der ki: Biitiin §U ya-
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ratlklar Oldurulecektir ve Allah onlar hakkmda diledigi ~ekilde hiik
miinii verecektir. ikrime de: c<Vah§! hayvanlar bir araya topland1g1 za
man•• kavlindeki toplanmaktan maksad, olumleridir, der. ibn Cerir Ta
heri der ki: Bana Tus'lu Ali ibn Muslim ... ibn Abbas'tan nakletti ki; o, 
bu ayet konusunda §Oyle demi§tir: Hayvanlarm bir araya toplanmas1 
Oldtirulmesidir. insan ve cinden ba§ka her §eyin bir araya toplanmas1 
oldurulmesidir. Ancak cin ve insan k1yamet gunu Allah'm huzurunda 
durdurulacaktlr. ibn Cerir Taheri der ki : Bize Ebu Kureyb ... Rebi'· ibn 
Hu§eym'den nakletti ki; o: <<Vah§i hayvanlar bir araya topland1g1 za
man.» kavline §oyle mana vermi§tir: Onlara Allah'm emri geldigi za
man. Sufyan der ki: Babam bu rivayeti ikrime'ye zikrettim de o §OY
le dedi: ibn Abbas; hayvanlarm bir araya toplanmas1 oldurulmesidir, 
demi§tir. Ubeyy ibn Ka'b'm <<Vah§i hayvanlar bir araya topland1g1 za
man)) kavline, birbirine kan§tmldlgmda, anlamm1 verdigi daha once 
gec;mi§ti. ibn Cerir Taheri der ki: Evla olan, buradaki ( J~l ) keli
mesinin toplanma anlamma gelmesidir. Nitekim Allah Teala <•Ku§lan 
da toplu olarak)) (Sad, 19) derken ha§r kelimesini kullanmi§tlr. 

«Denizler kaynatlld1g1 zaman.•> ibn Cerir Taheri der ki: Bize Ya'
kub ... Said ibn Museyyeb'ten nakletti ki; Hz. Ali yahudilerden bir ada
rna: Cehennem nerededir? demi§. 0 denizdedir, demi§. Hz. Ali : Ne ya
payim onu ancak dogrulayabiliyorum, demi§. Qunku Allah TeaH\ : <•De
nizler kaynatlld1g1 zaman)) buyuruyor, demi§. Ve o buradaki ( ~J~ ) 

kelimesini tahfif edilmi§ olarak ( ~;~...., ) §eklinde okumu§tur. ibn 
Abbas ve bir ba§kasl der ki: Allah Teftla sam yelini gonderir de onu kay
natlr ve uguldayan ate§ haline getirir. Daha once (Tur suresinde) bu 
konuda soz edilmi§ti. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ali ibn Huseyn ... Muaviye ibn Said'
den nakletti ki; o, §Oyle demi§: Bu deniz - Rum denizini · (Akdeniz'i) 
kasdediyordu- dunyanm ortasmda bir goldur. Butun 1rmaklar ona 
akar. Buyuk deniz ona akar. Onun en altl bak1rlarla kaplanmi§ kuyu
lardlr. K1yamet gunu oldugu zaman o, kaynatlllr. Bu haber gerc;ekten 
garibtir. Ebu Davtld'un Sunen'inde denilir ki: Haec ic;in giden, umre 
ic;in giden veya gaza ic;in gidenden ba§kas1 denize de (gemiye) binme
sin. Qunku denizin altl ate§tir, ate§in altl da denizdir. Bu konuda Fat1r 
suresinde sozed.ilmi§ti. * Mucahid ve Hasan ibn Muslim ise; buradaki 
<<Kaynatlld1g1 zaman» kavlinden maksad, yak1ld1gl zamand1r, derler. 
Hasan ise; kuruldugu zaman, diye mana verir. Dahhak ile Katao."8 suyu 
gidip bir damla bile kalmad1g1 zaman, derken Dahhak da aynca kayna-

( *) Miiellif boyle derse de Fii.tlr silresinde bu hadis zikredilmemektedir. Hadisi Ebu 
Dl!.vild, Cihiid kitiibmda buradaki ifii.dede oldugu gibi zikreder. ( Eseri arapt;a ne~re 
hazlrlayanlar). 

Tefsir; C . XV. F : 522 
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d1g1 zaman, anlamm1 verir. Suddi a91hp giderildigi zaman anlamm1 ve
rirken, Rebi' ibn Hu~eym co~tugu zaman anlamm1 verir. 

«Ruhlar 9iftle~tirildigi zaman.>> Benzer olan herbiri ruh minberiyle 
birle~tirildiginde. Bu ayet-i kerime, Allah Teala'nm §U kavli gibidir: 
«Zulmetmi§ olanlan ve onlann e§lerini toplaym.>> (Saffat, 22) ibn Ebu 
Hatim der ki: Bize babam ... Nu'man ibn .Be§ir'den nakletti ki; Rasu
lullah (s.a.) §6yle buyurmu§: «Ruhlar 9iftle§tirildigi zamann Qiftler 
benzerlerdir. Her ki§i yapt1g1 ameli i§leyen toplulukla beraber olur. i§te 
bu, Aziz ve Celil olan Allah Teala'mn §U kavli ile kasdettigi kimselerdir: 
«Sizler i.i9 s1mf olmu§sunuzdur. Sagc1lar; o sagc1lar ne mutludurlar. Sol
cular; o solcular ne bahts1zd1rlar. Onde olanlar da oncudurler.» (Vak1a, 
7-10) Bunlar benzer olqnlardlr. Sonra ibn Ebu Hatim bu rivayeti bir 
ba§ka tarik ile Nu'man ibn Be§ir'den nakleder ve der ki: Hz. Orner in
sanlara hutbe okudu ve dedi ki: «Ruhlar c;iftle§tirildigi zaman.n Her 
grup kendi grubuyla birle§tirilip yanyana getirildigi zaman. Bir ba§ka 
rivayette de o, §6yle demi§tir: Qiftler aym ameli i§leyen iki insand1r ki, 
birlikte amelleri olanlan ya cennete veya cehenneme goturur. Nu'man'
dan nakledilen bir ba§ka rivayette de §Oyle der: Hz. Omer'e bu ayet so
ruldugunda §6yle dedi: Salih ki§i, salih ki§iyle e§le§tirilir, koti.i ki§i de 
kotu ki§iyle e§le§tirilir ve cehenneme goti.iri.ilur. i§te ruhlarm c;iftle§ti
rilmesi budur. Nu'man'dan nakledilen bir ba§ka rivayette .de Hz. Orner 
halka §6yle demi§: Siz, <<Ruhlar <;:iftle§tirildigi zamann kavli hakkmda 
ne dersiniz? Halk susmu§. Hz. Orner demi§ ki: 0, cennet ehlinden ken
disine benzeyen ki§ilerle e§le§en ki§idir. Bir diger ki§i de cehennem eh
linden kendisine benzeyen ki§ilerle e§le§tirilir. Sonra ((Zulmedenleri ve 
e§lerini surukleyin. >> ayetini okumu§. Avfi, ibn Abbas'tan nakleder ki; o, 
ccRU.hlar <;:iftle§tirildigi zamann kavli hakkmda §Oyle demi§: Bu, insan
larm i.i9 s1mf oldugu zamand1r. ibn Ebu Necih de Mucahid'den nakle
der ki; o, bu ayete §Oyle mana vermi§tir: insanlarm benzerleri bir ara
ya toplamr. Rebi' ibn Hu§eym, Hasan ve Katade de boyle demi§lerdir. 
ibn Cerir Taberi de bu gori.i§i.i tercih eder ki sahih olan da budur. 

<<Ruhlar c;iftle§tirildigi zamann kavli hakkmda bir ba§ka gori.i§ da
ha vard1r : Nitekim ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ali ibn Huseyn ... Said 
ibn Cubeyr'den nakletti ki; ibn Abbas §Oyle demi§: . iki 91ghk arasmda 
Ar§'lll dibinde bulunan S\ldan bir vadi akaL Bu iki 91ghgm aras1 kirk 
y1ld1r. Boylece c;uruyen her yaratik -insan olsun, ku§ olsun veya hay
van olsun- topraktan biter. Daha once onlan tamyan birisi oradah 
ge<;:ecek olursa, onlan tekrar yeryuzunde bitmi§ olarak tamr. Sonra ruh
lar gonderilir ve bedenleriyle birle§tirilip e§le§tirilir. i§te Allah Teala'
mn: «Ruhlar <;:iftle§tirildigi zamann kavlinden maksad budur. Ebu'l-Ali
ye, ikrime, Said ibn Cubeyr, f?a'bi ve Hasan el-Basri boyle derler. «Ruhlar 
c;iftle§tirildiginde» Yani bedenlerle e§le§tirildigtnde. Mu'minlerin e§i huri-
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lerdir. Kafirlerin e§i ise §eytanlardir da denmi§tir. Kurtubi bu rivayeti 
Tezkire isimli eserinde nakleder. 

ccDiri diri gomtilen k1z ~acuguna saruldugu zaman; hangi 
giinahtan dalay1 oldiiriildiigii.» Cumhur'un k1raetine gore bu kelime 
( ..::...l~ ) §eklindedir. Diri diri gomiilen k1z ~acugu anlamma ge
len { 0~ __,~11 ) kelimesi ile, cahiliyye ehlmin klzlardan ha§la§ma
malan nedeniyle anlan diri diri tapraga gommeleri kasdalunmaktadir. 
Boylece diri diri gomtilen klZ ~acugu, hangi su~tan dalay1 oldiirtildiigii
nii saracaktlr. Bu §ekilde anu oldiirenler tehdid edilmektedir. Mazlum, 
sarguya ~ekildigi takdirde zalimin durumu ne alacaktlr? Ali ibn Ebu 
Talha, ibn Abbas'tal) nakleder ki; a, diri diri gomiilen k1z ~acugu sar
dugunda, diye mana vermi§tir. Ebu Duha da boyle der. Yani diri diri 
gomiilen k1z ~acugu kamm taleb ettiginde. :J{atade ve Siiddi'den de 
benzer bir rivayet nakledilmi§tir. 

Diri diri gomiilen klZ ~acuklanyla ilgili pek ~ak hadis varid almU§
tur. Nitekim imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Abdullah ibn Ye
zid .. . Ukka§e'nin bacisi Vehb k1z1 Ciidame'den nakleder ki; a, §oyle de
mi§ : Bir taplulukla birlikte Rasulullah'm huzurunda bulundum; o §OY
le diyordu: Halkm ~ocugu emzirirken hamm1yla birlikte temasta bu
lunmasmi yasaklamak istedim. Bizans'hlara ve iran'hlara baktlm ki 
anlar ~ocuklanm emzirirken hammlanyla temas ediyardu ve bu, ~ocuk
lanna bir zarar vermiyordu. Sanra halk Rasulullah'a azli {kadmm cin
sel orgamnm di§ma bo§altmaYI) sarduklannda RasUlullah {s.a.): i§te 
bu gizli bir diri diri gommedir, dedi ve sarguya ~ekilecek alan diri diri 
gomiilen k1z ~acugu i§te budur, dedi. Miislim bu hadisi Ebu Abdurrah
man Mukri' kanahyla ... Vehb k1z1 Ciidame'den nakleder. ibn Mace de 
bu hadisi Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe kanahyla .. . Yahya ibn Eyyub'dan 
nakleder. Aym §ekilde Miislim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesei bu hadisi 
Malik ibn Enes'ten menkul hadisten aktanrlar ve her ii~ii de rivayet
lerini Ebu'l-Esved'e dayandmrlar. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize ibn Ebu Adiyy ... Yezid k1z1 
Seleme'den nakletti ki; a, §Oyle demi§ : Ben ve karde§im Rasulullah'm 
huzuruna vanp dedik ki : Ey Allah'm Rasulii, a.nnemiz Miileyke akraba
lanni ziyaret eder, miisafire ikram eder ve §oyle §oyle yapard1. Ancak 
cahiliyyet doneminde helak aldu. Bu davram§lan ana hi~ bir fayda 
saglar m1? Rasulullah {s.a.); hay1r, dedi. Biz dedik ki : 0, cahiliyet do
neminde bir k1z karde§imizi diri diri tapraga gommii§tii, bu ana bir 
§ey yapar m1? Rasulullah {s.a.); tapraga gomen de, tapraga gomiilen 
de cehennemliktir. Ancak topraga gomen islam'a eri§ir de Allah anu 
affederse "miistesnadir. Nesei de bu hadisi Davud ibn Ebu Hind kana
hyla ... Seleme ibn Yezid'den nakleder. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Vas1t'h Ahmed ibn Sinan .. . Abdullah 



8324 1BN KES!R (Cilz: 30; SO.re: 81 

ibn Mes'ud'dan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle· buyurmu§: Diri di
ri topraga gomen de, diri diri topraga gomUlen de cehennemdedir. 

Yine Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize ishak ... SUleym kabilesinden 
Muaviye k1z1 Hasna'dan nakletti ki; o, amcasmm §6yle dedigini bildir
mi§ : Ey Allah'm Rasulii, cennette kimler var? Rasulullah (s.a.); Pey
gamber cennettedir, §ehid cennettedir, dogurulan yavru cenn~ttedir ve 
diri diri oldiiriilen k1z gocugu cennettedir. 

ibn Ebu Hatim de der ki : Bize babam ... Kurra'dan nakletti ki; o, 
Hasan'm §6yle dedigini i§ittim, demi~tir: Ey Allah'm Rasulii, cennette 
kimler var? Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Diri diri gomUlen de cennet
tedir. Bu hadis miirsel bir hadistir ve Hasan'm miirsellerindendir. Bun
dan 6nceki de boyle. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Abdullah . .. ikrime'den nakletti ki; 
ibn Abbas §6yle demi§: Mii§riklerin gocuklan cennettedir. Onlarm ce
hennemde oldugunu iddia eden yalan sayler. Qiinkii Allah Teala <<Diri 
diri gomUlen k1z gocuguna soruldugu zaman; hangi giinahtan dolaYI 
6ldiirUldiigii .>> buyuruyor. ibn Abbas bu ayette yer alan ( o.,:,j_,il ) 
kelimesine gomiilen anlamm1 vermi§tir. · 

Abdiirrezzak der ki: Bize israil... Orner ibn Hattab'dan nakletti ki; 
o, bu ayet konusunda §6yle demi§ : As1m oglu Kays Rasulullah'm huzu
runa gelip dedi ki : Ey Allah'm Rasulii; ben cahiliyet doneminde klz go
cuklanml diri diri gomdiim. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Onlardan 
her birine kar§lhk bir kole azad et. 0; Ey Allah'm Rasulii, ben deve 
sahibi bir adam1m, dedi. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki; onlardan her 
birine kar§lhk bir di§i deve kurban et. Haf1z Ebu Bekr el-Bezzar der ki: 
Burada Abdiirrezzak'a kar§I «;Ikllmi§tlr. Qiinkii o, bu hadisi yalmzca 
Hiiseyn ibn Mehdi'den yazmi§tlr. Bu hadisi ibn Ebu Hatim de rivayet 
ederek der ki : Ebu Abdullah bana yaz1h olarak nakletti ki, ona Abdiir
rezzak anlatrm§ .. . Sonra yukandaki isnad1 ve rivayeti nakleder ve §OY
le der : Ben, cahiliyyet d6neminde sekiz k1z c;ocugumu diri diri topraga 
gomdiim. Bu hadisin sonunda da Rasulullah (s.a .) ona §6yle der: is
tersen onlardan her birine kar§Ihk bir di§i deve kurban et. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam ... Halife ibn Husayn'dan nak
letti ·ki ; As1m oglu Kays Rasulullah'm yamna gelip; ey Allah'm Rasu
lii, cahiliyet doneminde on iki veya on iic; k1z gocugumu diri diri topraga 
gomdiim, demi§. Rasulullah (s.a .) §6yle buyurmu§: Onlarm saYlsmca 
can •azad et. o da gomdiigii gocuklann say1smca can azad etmi§. Ertesi 
Yil olunca yiiz di§i deve getirdi ve dedi ki: Ey Allah'm Rasulii bu, benim 
kavmimin sadakas1d1r. Miisliimanlara yaptigim §eylerin etkisiyle ver
mi§lerdir. Ali ibn Ebu Talib der ki : Biz onu 1htmyor ve kaysiler adm1 
veriyorduk. 

<<Sayfalar ag1ld1g1 zaman.n Dahhak der ki : Her insamn sayfas1 sa-
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gmdan ya da solundan kendisine verildigi zaman. Katade der ki: Ey 
ademoglu, i§te senin sahifen, ona her §ey yaz1hr, sonra dlirtillir, sonra 
da k1yamet glinli online a~1hr. Oyleyse ki§i sayfasma nelerin yazlldl
gma bir baksm. 

«Gok yerit:~en oynatlld1g1 zaman.n Mlicahid; ~ekildigi zaman, der
ken; Sliddi. a~1ld1g1 zaman, der. Dahhak ise; yerinden oynatlhp yok edil
digi zaman, der. 

«Cehennem k1Z1§tlnld1g1 zaman.n Sliddi; k1zd1nld1g1 zaman, derken, 
Katade; yak1ld1g1 zaman, der. Onun ifadesine gore cehennemi Allah'm 
gazablyla ademogullarmm glinahlan klzdmr. 

((Ve cennet yakla§tlnld1g1 zaman.n Dahhak, Ebu Malik, Katade ve 
Rebi' ibn Hu§eym; cennet, ehline yakla§tlnld1g1 zaman, diye mana ver-
mi§lerdir. . 

«Ki§i onceden ne haz1rlad1gm1 bilecektir.n i§te ifadenin cevab1. Ya
ni bu say1lan §eyler ger~ekle§tigi zaman, i§te o zaman her nefis ne yap
tlgml bilecek ve bu, kendisinin online haz1rlamp konacaktlr. T1pk1 §U 
ayetlerde b1lyuruldugu gibi: ccDli§linlin o glinli ki ; herkes ne hay1r i§le
diyse kar§lSmda onu haz1rlanm1§ bulacak. Kotiillikten de ne yapml§sa; 
kendisiyle onun arasmda uzun bir mesafe olmasm1 ister. Allah bizzat 
korkutuyor.n (Al-i imran, 30), ceO glin, onde ve sonda ne yaptlysa in
sana bildirilir:» (K1yame, 13) ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam ... Es
lem'den nakletti ki; ccGline§ dlirtildligli zamann ayeti nazil oldugunda 
Orner §Oyle dedi: ccKi§i onceden ne haz1rlad1gm1 bilecektir.>> i§te ben 
bunun i~in soz ediyorum. 

iZAHI --- --

((Gline§ dliri.ildi.igi.i zaman.» l§1g1 giderildigi vakit. Dliri.ilme anla
mma gel en ( f..JC:J I ) kelimesi sanlan ve dlirlilen sank ic;in kulla
mhr. Yani gline§in l§lgl i<;ine dlirtilerek kapamr ortlillir. Yerylizline da
glhp yayllmas1 giderilir .. . «Y1ld1zlar doklildligli zaman» dli§li§ti.igli va
kit. «Daglar ylirlitlildligli zaman» . Yerylizlinden giderilip uzakla§tlnl
dlgi vakit. Veya bulutun ylirlitiilmesi gibi ylirlitlililp gotiirtildligli vakit. 
cc Gebe develer sahverildigi zaman.>> Gebe deve anlamma gelen 
( .Jl.!.JI } kelimesi, ( '"P ) kelimesinin c;oguludur ve bu, on 
ayllk gebe develer ic;in kullamhr. Sonra bir y1l gec;ip doguruncaya ka
dar yine bu ad1 ahr. Gebe develer sahverildigi, ihmal edilip sahipleri on
larla ugra§maz oldugu vakit. <;linkli onlar kendi ba§larmm dertlerine 
dti§IDli§lerdir. Araplar, deve bu §ekilde gebeliginin onuncu ayma geldi
ginde, -degerli oldugu i~in- onu i~erde tutar sahvermezlerdi. Bunun 
di§mdaki hayvanlan salarlard1. (Nesefi, Medarik, VI, 462) . 

Daremi Miisned'inin ba§ taraflarmda der ki : Adamm birisi Hz. 
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Peygambere geldi ve: Ey Allah'm Rasulii, biz cahiliyet ehli, puta tapan 
ki§ilerdik. <;ocuklanmiZl oldiiriirdiik. Benim bir k1z1m olmu§tU. ~onu
§acak ya§a gelmi§ti, kendisini <;:agird1g1mda sesini duyunca sevin<;: do
lardlm. Bir gun onu <;:ag1rd1m ve pe§ime taktlm, birlikte yiiriidiik. ·So-

. nunda t,;:ok uzak olmayan bir akrabamm kuyusunun b~§ma geldik. Elim
le tutup onu kuyuya att1m. Ondan hatirladigim son soz: Babacigim, ba
bacigim, t,;:Ighgi idi. Bunun iizerine Rasulullah (s.a.) aglad1. Ve iki go
ziiniin ya§lanm eliyle sildi. RasUlullah'm yanmda oturanlardan bir ki
§i; ey Allah'm Rasulii, ona iiziildiin mii? dedi. :Rasulullah (s.a.) buyur
du ki: B1rak o kendisini me§glil eden §eyi soruyor. Sonra adama; tekrar 
anlat, dedi, adam anlattl. Rasulullah (s.a.) aglad1, oyle ki iki goziinden 
akan ya§lan sakalmdan siliyordu. Sonra ona dedi ki: Dogrusu Allah 
Teala, cahiliyet ehlinin yapt1klanm kaldiriDI§tlr. Sen yeniden amel et. 

Araplar klZ t,;:ocuklanm gomme konusunda t,;:e§itli usuller buliDU§
lardl. Kimilerinin k1z1 altl ya§ma basmca annesine; onu giizelle§tir ve 
siisle ki gotiiriip sahiplerine teslim edeyim, derlerdi. <;olde onun it,;:in 
bir kuyu kazar ve k1z t,;:ocugunu onun yanma gotiiriir, ona goge bak der, 
arkasmdan itip kuyuya atar iizerine toprak serperlerdi. Nihayet kuyl,l 
topragm seviyesine gelinceye kadar iistiinii doldururlardL 

Baz1larmm da kansmm dogumu yakla§tlgmda, bir kuyu kazar ve 
kuyunun ba§mda beklerdi. Kadm k1z t,;:ocugu dogurursa onu kuyuya 
atard1. Erkek c;ocugu dogurursa b1rak1rdL Sa'saa ibn Naciye ibn Ikal 
-ki Ferezdak'm dedesidir- cahiliyet devrinde k1z c;ocuklarmm gomiil
mesini ve oldiiriilmesini yasaklami§tL Bin tane k1z c;ocugunu oliimden 
kurtard1g1 soylenmi§tir. Bundan daha azm1 da kurtard1g1 soylenir. Ni
tekim Ferezdak bundan dolay1 §U m1sra'lanyla oviiniirdii: 

((K1z qocuklanmn diri diri gomiilmesini onleyen de bizdendir 
Oydu oldiiriilen c;ocugu diri b1raklp oliimden kurtaran.l> 
( ... ) 
Ebu Ubeyde rivayet eder ki; bu Sa'saa Temim ogullarmdan bir hey'

etle birlikte Rasulullah'm yanma gelmi§ti. Cahiliyet doneminde o, k1z 
c;ocuklannm diri diri gomiilmesini yasaklaml§tL Giicii yettigi siirece 
onun kabilesinden hie; bir kimsenin k1z c;ocugunu oldiirmesine izin ver
memi§ti. islam geldiginde baz1 rivayetlere gore dort yiiz, baz1 rivayet
lere gore de iic; yiiz klz <;ocugunun diri diri gomiilmesini onlemi§ti. is
lam gelince peygambere dedi ki: Anam babam sana kurban olsun, ba
na tavsiyede bulun. Rasulullah (s.a.) buyurd_u ki: Ben, sana anneni, 
babam, k1z karde§ini, erkek karde§ini ve yakmlanm korumam tavsiye 
ederim. 0; daha fazlasm1, deyince Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: iki c;e
nenle iki bacagmm arasm1 koru. Sonra Rasulullah (s.a.) ona dedi ki: 
Bana senin yaptlgm baz1 §eyler ula§tl. 0 dedi ki: Ey Allah'm Rasulii, 
insanlann dogru olmayan bir yone dogru akm akm gittiklerini gor-
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dum. D<ilgninun nerede oldugunu da bilmiyordum. Bildigim yalmzca 
onlarm dogru yolda olmad1klan idi. Onlarm k1z c;ocuklanm diri diri 
gomduklerini goruyordum. Rablarmm kendilerine bunu emretmedigini 
anlad1m ve onlan bu da vram§lannda serbest b1rakmad1m. Gucum yet
tigince onlara engel oldum. 

Denilir ki: Emevi hukfundarlarmdan Suleyman ibn Abdiilmelik'in 
huzurunda bir gun §air Cerir ile Ferezdak toplanml§lar. Ve birbirlerine 
kar§l ovunmeye ba§laml§lar. Ferezdak demi§ ki: Ben, Oliileri dirilten 
adamm ogluyum. Siileyman ona, sen oliileri dirilten adamm oglu mu
sun? demi§, de o; dedem k1z c;ocuklarmm olduriilmesine engel olarak 
onlan sag b1rak1rdl, demi§. Nitekim Allah Teala da: «Kim de onu diri 
b1rak1rsa sanki butiin insanlan diriltmi§ gibidir.)) (Maide, 32) buyur
mu§tur. Benim dedem doksan iki k1z c;ocugunun diri diri gomiilmesini 
onleyip onlan sag b1rakm1§tlr. Bunun uzerine Siileyman giilmu§ ve; dog
rusu sen sihrinde derin bilgi sahibisin, demi§. Murtaza Emali'sinde bunu 
nakleder. (Kali, Emali, II, 190) K1sacas1 k1z c;ocugunu diri diri gommek 
cahiliyet devrinin en c;irkin ve kotu ali§kanliklarmdan birisiydi v:e bu 
da kat1llgm, donuklugun ve kotiilugun zirvesini gosteriyordu. 

imam der ki: :;;u katila§lP ta§la§mi§ yurege bakm ki; gunahsiz, suc;
suz klZ c;ocuklanm fakirlik korkusuyla diri diri 6ldurmektedir. islam 
araplarm kalbine girince; bu kat1 kalblere nas1l rahmet ve §efkati dol
durmu§tur? Bu kotu ah§kanligi ortadan kald1rmakla islam'm butun in
sanllga ne buytik bir nimet oldugu gorulmektedir. 

( ... ) 
Nakledilir ki; Amr ibn As, Muaviye'nin huzuruna girdiginde k1z1 

yanmda bulunuyormu§. Ey Muaviye, bu kadm da kim? deyince o: Bu 
goniil meyvesi, goz c;ic;egi, burun kokusudur, deini§. Amr ibn As demi§ 
ki: At onu yamndan. 0; nic;in? deyince; c;unku du§man dogururlar, 
uzaklan yakmla§tirirlar, kin b1raklrlar, bugz yayarlar. Muaviye demi§ 
ki: Ey Amr, boyle deme. Allah'a andolsun ki; onlar gibi hie; bir §ey has
talara iyi bakamaz, Oliileri ag1rlayamaz, zamana kar§l yard1mc1 olamaz 
ve huzun ordulanm yok edemez. Sen, oyle day1lan gorii.rsii.n ki; yegen
leri onlara faydalar vermi§tir, oyle babalar da gorii.rsii.n ki; nesillerini 
c;ocuklan yuceltmi§tir. Bunun ii.zerine Amr ibn As demi§ ki: Ey Mua
viye, senin yanma girdigimde yeryuzunde kadmlardan daha c;ok hie; 
bir §eyden nefret etmezdim. Ama §imdi senin yanmdan c;1karken, on
lardan daha c;ok hie; bir §eyi sevmiyorum. 

K1z c;ocugunun dogumunu tebrik ic;in bir yaz1da §6yle denilir: Ho§ 
geldin, safa getirdin, kadmlarm e§sizi, c;ocuklarm anas1, h1s1mlarm <;:e
kicisi, tertemiz c;ocuklarm sahibi, boylu boslu kizlann mii.jdecisi ve ard 
arda gelen nesillerin habercisi. 
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«Eger kadmlar bizim gordiigiimiiz gibi olsayd1, 
Elbette iistiin gelirlerdi erkeklere. 
Giine~ admm di§i olmas1 ay1p degildir, 
Erkek olmak da hilal ic;in oviinc; degildir.» 

(Cti.z : 30; Sure: 81 

Allah Teala sana onun dogdugu yerde bereketi ogretir, onun bu
lundugu yerde mutlulugu belirtir. Enerjini yenile, dinlenme z1rhm1 ku
§an. Diinya di§idir; erkekler ona hizmet ederler ve ona tapmir
lar. Toprak di§idir; karada ya§ayan canlllar ondan yaratilmi~lardir. 

Soy onunla c;ogallr. Gok di§idir; yildizlar onunla siiSlenmi§ ve delici Yil
dizlar onunla parlami§tlr. Ruh di§idir, bedenlerin ayakta durmasmm 
sebebi ve canhllgm can giiciidiir. Hayat di§idir; eger hayat olmasayd1 
bedenlere tasarruf edemez; insanlar bilinmezdi. Cennet di§idir ve bu 
muttakilere vaadedilen yerdir. Peygamberler oradan nimete erdirilirler. 
Ne mutlu sana, ne mutlu sana verilene. Allah sana verdiginin §iikriinii 
miiyesser kilsm. (Muha~ed Cemaleddin el-Kas1mi, Mehasin et-Te'vil, 
XVII, 6072- 6075) 

--------~Oo----------

15 - Andolsun sinenlere, 
16 - Ak1p ak1p yuvalanna girenlere, 
17 - Kararmaya ba~layan geceye, 
18 - Agarmaya ba!?layan sabaha, 
19 - ~iiphesiz ki bu; !?erefli bir elc;inin soziidur. 
20 - Ar!?'In sahibi katlnda aegerlidir ve guc;ludiir. 
21- Kendisine uyuland1r, emindir. 
22 - Sizin arkada~1n1z asla deli degildir; 

T 
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23 - Andolsun ki onu, apa~ak ufukta gormii!?tiir. 
24- Gaybdan oturu o, asia suc;lu da degildir. 
25 - Bu, kovulmu!? !?eytan1n sozu degildir. 
26- Boyleyken nereye gidiyorsunuz? 
27 - 0, ancak alemler ic;in bir oguttur. 
28 - Sizden dogru olmak isteyenler ic;in. 

8329 

29 - Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikc;e, sizler 
dileyemezsiniz. 

Sinenler ve Akanlar 

Muslim, Sahih'inde, Nesei de bu ayetin tefsirinde Mis'ar kanahyla ... 
Amr ibn Hureys'ten naklederler ki; o, §byle demi§: Ben, Rasulullah 
(s.a.)m arkasmda sabah namazm1 k1ld1m. Onun: «Andolsun sinenlere, 
ak1p ak1p yuvalarma girenlere, kararmaya ba§layan geceye, agarmaya 
ba§layan sabaha.n ayetini okudugunu i§ittim. Nesei de bu hadisi Bun
dar kanallyla ... Amr ibn Hureys'ten aym §ekilde nakleder. ibn Ebu 
Hatim ve ibn Cerir Taheri, Sevri kanallyla ... Ali'den nakleder ki; o: 
«Andolsun sinenlere, ak1p ak1p yuvalara gidenlere.» kavli hakkmda · 
§byle demi§tir: Bunlar, gunduz kaybolup sinen ve gece ac;;1ga <;;1kan y1l
d1zlard1r. ibn Cerir Taheri der ki: Bize ibn Musenna ... Halid ibn Ar'ara'
dan nakletti ki; o, Hz. Ali'ye: «Andolsun sinenlere, ak1p ak1p yuvala
rma girenlere.)) ayeti soruldugunda §byle dedigini duydum, demi§tir: 
Bunlar; gunduzleyin sinip, geceleyin beliren y1ldlzlard1r. ibn Kureyb ... 
Halid'den nakleder ki; Hz. Ali bunlar y1ldlzlard1r, demi§tir. Bu isnadm 
Halid ibn Ar'ara'ya nakli sahihtir. Bu Sehm ogullarmdan· olup Kufe'li
dir. Ebu Hatim er-Razi der ki : Hz. Ali'den rivayet edilen bu hadisi Sem
mak ve Kas1m ibn Avf e§-~eyba.ni nakletmi§tir. Ve o, bunlarla ilgili ola
rak cerh ve ta'dilden sozetmemi§tir. Allah en iyisini bilendir. Yunus ... 
Haris kanahyla Hz. Ali'den nakleder ki; bunlar Y1ld1zlard1r. ibn Ebu 
H:atim de bunu rivayet eder. Keza ibn Abbas, Mucahid, Hasan, Katade, 
Suddi ve ba§kalanndan da bunlarm y1ld1zlar oldugu nakledilmi§tir. 

ibn Cerir Taheri der ki: Bize Muhammed ibn Be§§ar ... Bekr ibn 
Abdullah'tan nakletti ki; o: «Andolsun sinenlere, ak1p ak1p yuvalarma 
girenlere.n kavli hakkmda §byle demi§tir: Bunlar dogu§u kar§llamak 
iizere akan par lak y1ld1zlard1r. 

Baz1 imamlar da derler ki: Y1ld1z dogdugu zaman buna ( -~-.:;..JI 
adl verilir. Yorungesinde yurudugii zaman buna ( J~~l ) ad1 ve
rilir. Kaybolup gittigi zaman da ( __,-:.CJI . ) ad1 verilir. Ceylan yav
rusu da barmagma gittigi zaman, arap1ar ona; ceylan bannagma Sl-
gmdl, anlamma ( ~ ..... \:S" jl ~JI -.._s_,i ) ta'birini kullamrlar. 
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A'me§, ibrahim'den nakleder ki; Abdullah: «Andolsun sinenlere., 
kavli ile yaban sig1rlar1 kasdedilmi§tir, der. Keza Sevri de Ebu ishak 
kanahyla Ebu Meysere'den, o da Abdullah'tan nakleder ki; Abdullah 
«Andolsun sinenlere, aklp ak1p yuvalarma girenlere» kavli hakkmda; 
ey Amr ne dersin? diye sormu§. (Ebu Meysere'nin ad1 Amr ibn ~urah
bil idi). Ben; bu sigirdir, dedim. Abdullah da; ben de boyle goriiyorum, 
dedi. Yunus ibn Ebu ishak da babasmdan bu §ekilde rivayet etmi§tir. 
Ebu Davud et-Tayalisl... ibn Abbas'tan nakleder ki; o, «Ak1p ak1p yu
valarma girenlere.» kavli hakkmda §Oyle demi§: S1g1r golgeye girip s1-
g1mr. Said ibn Ciibeyr de boyle der. Avfi, ibn Abbas'tan nakleder ki, 
( .J~~JI ) kelimesi; ceylan yavrusu, demektir. Said, Miicahid ve 
Dahhak da boyle der. Ebu ~a'sa Cabir ibn Zeyd bunun ceylan yavrusu 
ve s1g1r anlamma geldigini bildirir. 

ibn Cerir Taberi der ki: Bize Ya'kub ... ibrahim ve Miicahid'den 
nakletti ki; onlar: «Andolsun sinenlere, ak1p ak1p yuvalarma girenlere» 
kavlini tartl§Iyorlarmi§. ibrahim Miicahid'e; bu konuda duydugunu 
soyle, demi§. Miicahid: Biz bu konuda bir §eyler i§itiyorduk, halk ise 
onlarm y1ldizlar oldugunu soyliiyordu, demi§. ibrahim; bu konuda i§it
tigini soyle, demi§. Miicahid demi§ ki: Biz bunun ahmna s1gmdig1 za
manki yabani s1g1r oldugunu i§itmi§tik. ibrahim demi§ ki: Onlar Hz. 
Ali'ye yalan isnad ediyorlar. Nitekim Hz. Ali'den onun altl iiste iistii al
ta baglad1gma dair bir rivayet nakledilmi§tir. ibn Cerir Taberi: «Si
nenler ve ak1p ak1p yuvalarma girenlen> kavli ile y1ldizlarm m1, ceylan 
yavrusunun mu, yoksa yabani s1gmn m1 kasdedildigi k,onusunda bir go
rii§ beyan etmemi§, sadece hepsinin kasdedilmi§ olmas1 muhtemeldir, 
demi§tir. 

<<Kararmaya ba§layan geceye,. Burada da iki gorii§ bulunmaktad1r: 
Birincisi, gecenin karanhg1yla bast1rmas1 anlamma gelir. Miicahid, 

karard1g1 zaman anlamm1 verirken, Said ibn Ciibeyr, ba§lad1g1 zaman 
anlamm1 verir. Hasan el-Basri ise; insanlan kaplad1g1 zaman, der. Atiy
ye el-Avfi de boyle der. Ali ibn Ebu Talha ve Avfi, ibn Abbas'tan nak
leder ki ( ~) kelimesi; gittigi zaman, demektir. Miicahid, Katade 
ve Dahhak boyle derler. Zeyd i)?n Eslem ve oglu Abdurrahman ibn Zeyd 
de boyle demi~lerdir. Yani gece gidip kayboldugu zaman, demektir. Ebu 
Davud et-Tayalisi der ki: Bize ~u'be ... Ebu'l-Bahteri'den nakletti ki; 
Ebu Abdurrahman es-Siilemi'nin §Oyle dedigini i§itmi§: Sabah nama
zmda dua edilenlere dua ettiginde Hz. Ali yamm1za gelip vitri soranlar 
nerede? dedi. Ve: «Kararmaya ba§layan geceye, agarmaya ba§layan sa
baha» ayetini okuyup; gece bittigi zaman vitir giizeldir, dedi. ibn Ce
rir Taberi de ( ...r~ 1~1 ) kelimesiyle doniip gitme anlammm kasde
dildigi gorii§iinii tercih eder. <;iinkii ayetin devammda «Agarmaya ba§
layan sabaha» buyuruluyor. Yani aydmlanan sabaha: 
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( ... ) 
Bize gore . ( -~ ) kelimesiyle kasdedilen anlam, geldigi zaman

dir. Ancak gittigi zaman i\!in de kullamlmas1 dogr;udur. Lakin burada 
geldigi zaman anlam1 daha uygundur. Sanki Allah Teala bastlrd1g1 za
man geceye ve karanhgm1, aydmlatlp parlattlg1 zaman da sabaha yemin 
etmekte~ir. Nitekim Leyl suresinde de §Oyle buyurur: «Andolsun; bii
ruyup orttiigu zaman geceye, a\!Ild1g1 zaman gunduze.n (Leyl, 1-2) Du
ha suresinde ise: «Andolsun ku§luk vaktine, ve sukuna erdiginde gece
ye.n (Duha, 1-2) buyuruyor. Bir ba§ka ayette de «Sabah1 yanp \!Ikaran
dlr. Geceyi bir siikun klll11I§tlr.>> (En'am, 96) diyor. Daha buna benzer 
pek \!Ok ayet vardlr. 

Usul bilginlerinden c;ogunun ifadesine gore ( ~ ) kelimesi, 
hem gelme hem de gitmeye mii§terek olarak kullamllr. Bu sebeple her 
iki anlamm da kasdedilmi§ olmas1 sahihtir. Allah en iyisini bilendir. 

ibn Cefir Taheri der ki: Arap sozunu (dilini) bilen bilgi sahiple
rinden baz1lan ( ~ ) kelimesinin; ba§langi<;tan yakla§lp karartan 
anlamma geldigini soylemi§lerdir. 

( ... ) 
«Agarmaya ba§layan sabahan n'ahhak; dogmaya ba§layan sabaha, 

derken, Katade; aydmlamp gelen sabaha, der. Said ibn Cubeyr de; b'a§
ladigmda sabaha, der. Hz. Ali'den nakledilen rivayet de boyledir. ibn 
Cerir Taberi der ki: Gelip ortallg1 aydmlattlgi zaman sabahm l§Igma 
yemin edilmektedir. 

«~iiphesiz ki bu; §erefli bir elc;inin soziidur.n Bu Kur'an, §erefli bir 
el<;inin tebligidir. Yani ahlak1 guzel, §ekli guzel degerli bir melegin teb
llgidir. Bu melek; Cebrail (a.s.)dir. ibn Abbas, ~a'bi, Nu'man ibn Mih
ran, Hasan, Katade, Dahhak, Rebi' ibn Enes ve ba§kalan boyle demi§

'lerdir. 
«Gii<;liidiir.>> Bu, Allah Teala'nm §U kavli gibidir: <<Onu mudhi§ 

kuvvetli olan ogretti.>> (Necm, 5) «Gii<;liidur.>> kavli; yaratlll§l §iddetli
dir, yakalayl§l §iddetlidir ve ezi§i de §iddetlidir, demektir. <lAr§'m sahibi 
katmda degerlidir.n Allah katmda onun yuce ve ustun degeri vard1r. 
Ebu Salih: «Ar§'m sahibi katmda degerlidir.n kavli hakkmda det ki: 
Cebrail her gun izinsiz olarak nurdan yetmi§ hicab1 a§ar. 

((Kendisine uyuland1r.n Onun iistiin yeri vard1r. Mele-i A'la'da sozii 
dinlenir ve uyulur. Katade: (( Kendisine uyuland1r.)) kavline; gokyiiziin
de uyuland1r, anlamm1 vermi§tir. Yani o, s1radan meleklerden degil, 
efendi ve iistiin meleklerdendir, ozenle bu yuce risaleti teblig etmek i<;in 
sec;ilmi§tir. -

<<Emindir.n Cebrail (a.s.) in eminlik niteligi ile niteleninesi gerc;ek
ten c;ok buyuk ve onemli bir husustur. Allah Azze ve Celie melekten el
<;isini kulu Muhammed'e tezkiye ediyor. T1pk1 be§erden el<;isi olan kulu 



8332 !BN KES!R (Ciiz: 30; Sllre: 81 

Muhammed'i de ba§kalarma tezkiye ettigi gibi : «Sizin arkada§Imz asla 
deli degildir.)) §a'bi, Nu'man ibn Mihrfm, Ebu Salih ve daha once zik
redilen zevat. «Sizin arkada§miz asla deli degildir.)) kavli ile Muhammed 
(a.s.) in kasdedildigini soylemi§lerdir. 

<<Andolsun ki onu, apa<;Ik ufukta gormti§tiir.)) Yani Muhammed · 
(a.s.) kendisine Allah'tan risaleti getiren Cebrail'i Allah'm onu yaratmi§ 
oldugu gerc;ek suret uzere gormti§tur. Onu, altl yuz kanath olarak «Apa
<;Ik ufukta» gormti§tur. Bu Batha'da olan gormedir ki Necm suresinin 
(5-10) ayetlerinde sozkonusu edilmi§ ve orada a<;Iklanmi§tl. Bununla 
Cebrail (a.s.)in kasdedildigi de orada zikredilmi§ti. Allah en iyisini bilir 
ya a<;1k olan, bu surenin Mi'rac gecesinden once indirilmi§ olmas1d1r. 
Qtinku orada ilk gorti§ olan bu gorti§ten ba§kasl zikredilmemi§tir. Necm 
suresinin 13-16 ayetlerinde zikredilen ikinci gorti§ ise yalmzca orada 
zikredilmi§tir ki Necm suresi isra suresinden sonra nazil olmu§tur. 

uGaybtan ottiru o, asla suglu da degildir.l> Muhammed (a.s.)in Al
lah'm kendisine indirdigi hukumden dolay1 itham edilir tarafl yoktur. 
Bazilan da ( -J.:J;, ) kelimesini ( ,:.r.;....;, ) §eklinde (dad ile) okuya
rak; cimri degildir, anlamm1 vernli§lerdir. 0, herkese kendisine verilen 
gayb1 comertge sarfeder. Sufyan ibn Uyeyne der ki: ( ..:,~1; ) ve 
( U<.:....; ) kelimeleri de e§ anlamh olup yalan soylemez ve azgm degil
dir, anlamma · gelir ( . -J.:!:;JI ) kelimesi itham edilen ( -J.:...4JI ) 
kelimesi ise cimri anlammad1r. Katade der ki: Kur'an bir gayb idi. Al
lah Teala onu Muhammed (a.s.)e indirdi. Muhammed (a.s.) de onu in
sanlardan saklamad1. Aksine teblig edip yayd1 ve onu isteyen herkese 
comert<;e verdi. ikrime, ibn Zeyd ve bir ba§kasi boyle der. ibn Cerir Ta
beri de dad ile okun~n { -~ ) kelime$ni tercih eder. Ben de rim ki: 
Her iki okunu§ da mutevatirdir ve daha once gegtigi gibi manalan da 
sahihtir. 

«Bu, kovulniU§ §eytamn sozu degildir.)) Bu Kur'an kovulmu§ §ey
tanm sozu degildir. 0, bunu ta§1yamayacag1 gibi, ta§Imak istemez ve 
ta§1mas1 da gerekmez. §uara suresinde buyuruldugu gibi: ccOnu §ey
tanlar indirmemi§tir. Bu, onlara dti§mez de, buna gugleri de yetmez. 
Onlar, gergekten i§itmekten uzak tutuldular.» (§uara, 210-212). 

<<Boyleyken nereye gidiyorsunuz? Bu Kur'an'm dogurdugu apag1k 
ve belirgin iken ve onun Aziz ve Celil olan Allah katmdan geldigi a<_;lk
<;a ortada iken, akhmz nereye gidiyor da onu yalan say1yorsunuz? Ni
tekim S1ddik-i Ekber -Allah ondan raz1 olsun- musltiman olmak uze
re gelen Hanife ogullan elgisine, son derece hezeyan ve tutars1zhk i<;e
risinde bulunan yalanc1 Museylime'nin Kur'an'mdan bir §ey okuma
lanm emrettikten sonra, §Oyle demi§ti: Yaz1klar olsun size, ak1llanmz 
nereye gitmi§? Allah'a andolsun ki bu soz, bir tanndan s~d1r olmu§ de
gildir. Katade ise : «Bi::iyleyken nereye gidiyorsunuz?» kavline Allah'm 
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kitabmdan ve emrine itaat etmekten donup nereye gidiyorsunuz? anla
miru vermi§tir. 

<<0, ancak alemler ic;in bir oguttur.n Yani bu Kur'an, butun insan
lar ic;in yalmzca bir oguttur. Ondan ogut ahp kendilerine gelirler. «Siz .. 
den dogru olmak isteyenler ic;in.n Sizden hidayeti isteyenler, bu Kur'
an'a sanlsmlar. 0, kendilerini kurtanp hidayete erdirecek yegane vasi
tadir. Ondari ba§ka hie; bir vasita yoktur. 

«Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikc;e, sizler dileyemezsiniz.n Di
lek sizin elinize birakilrni§ degildir. isteyen hidayete erer, isteyen sapik
hga gider. Ancak bunlarm hepsi yine de alemlerin Rabbi olan Allah'm 
istegine baghdir. Sufyfm es-Sevri der ki: Said ibn AbdUlaziz, SUleyman 
ibn MU.sa'dan nakletti ki; bu ayet nazil olunca Ebu Cehil §Oyle demi§: 
i§ bizim elimizdedir. istersek dogru yofu buluruz, istersek bulamayiz. 
Bunun uzerine Allah Teala : <<Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikc;e, 
sizler, dileyemezsiniz.» ayetini indirdi. 

----- i Z A H I - - ---

«Andolsun sinenlere.n Geri donenlere. Siz, yildizi burcun sonunda 
iken gorursunuz, tekrar ba§ma dondugunu hatlrlarsmiz. <<Akip aklp 
yuvalanna girenlere.n Kaybolup gidenlere. Yaban hayvam inine girdi
ginde bu ta'bir kullamhr. Denildi ki: Bu yildizlar Behram, Zuhal, Uta
rid, Zuhre ve MU.§teri admi alan be§ inci yildizlandir ki gune§ ve ayla 
beraber yururler, nihayet gune§in I§Igi altmda gizlenip kaybolurlar, 
sonra geri <;Ikarlar. Sinmeleri donmeleridir, yuvalarma girmeleri de gu
ne§in I§Igi altmda saklamp gizlenmeleridir. Butun yildizlardir da denil
mi§tir. (Nesefi, Medarik, VI, 464). 

Bu ayetler konusunda iki gorti§ vard1r: Me§htlr ve ac;Ik olan 
gorti§; bunlarm sinen yildizlar old,ugudur. Sinen anlamma gelen 
( (.)"'~\ ) kelimesi, c;ekilme ve giz~enmedir. Halkm arasmdan c;eki
lip gizlendi, soz:u de buradan gelir. Hadiste; §eytan kula vesvese verir. 
Kul Allah'I andigmda o c;ekilir, buyurulmu§tur. Bu sebeple §eytana Han
nas adi verilir. Yuvalarma gidenler anlamma gelen ( ~\ ) keli
mesi ise, yaban hayvanmm inidir. Nitekim ceylan inine girdi, denir. 
Kadm da elbisesinin ic;ine girdiginde ceylana bel)zedigi ic;in bu ta'bir kul
lamlrni§tlr. Ancak yildizlarm sinmesi ve yuvalanna girmeleri ta'biri 
tizerinde ihtilaf vardir. Bu hususta tic; vecih zikredilmi§tir : Birinci ve en 
ac;Ik olan gorti§; bu ayet ile be§ gezegenin donmesi Ve dtiz istikamette 
hareketleri kasdedilmi§ oldugu tarzmdad1r. Bunlarm donti§ti sinme, yu
valarma girmeleri de gune§in l§Igi altmda kaybolmalandir. ~uphesiz ki. 
bu, harika bir durum olup pek buyuk goz ahc1 s1rlar gizlidir. 

ikinci gorti§ Ata, Mukat il, Katade ve Hz. Ali'den rivayet edilen go
rti§tur ki, bununla btittin y1ldizlar kasdedilmi§tir. Yildizlarm sinmesi 
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gi.indi.izi.in gozden kaybolmaland1r. Yuvalarma girmeleri de .geceleyin 
goze gori.inmeleridir. Bu takdirde y1ldizlar yerlerinde, inindeki yaban 
haY.vanlarma benzerler. 

Uc;i.inci.i gorii§ uyannca bu ifade ile dogu§ ve bati§ yerleri farkh olan 
yedi gezegen kasdedilmi§tir. Nitekim Allah Teala: ((Dogunun ve Batl
nm Rabb1d1r.>> (~uara, 28; Mi.izzemmil, 9). ~i.iphesiz ki gokyi.izi.inde bir 
dogu§ bir de bati§ yeri vard1r ve bunlar bizim ba§ucu noktam1za en ya
km olan dogu§ ve batl§ yerleridir. Ancak y1l boyu bu dogu§ yerleri ana 
noktadan gittikc;e uzakla§Ir sonra geri ona doner. i§te y1ldizlarm sinme
si bu dogu§ noktalarmdan uzakla§malan, yuvalarma donmeleri de bu 
dogu§ noktalarma geri gelmeleridir. Bu da muhtemeldir. Birinci gorii§ 
kabul edildigi takdirde be§ gezegene yemin edilmektedir. ikinci gorii§ 
kabul edildigi takdirde bi.itiin y1ldizlara yemin edilmektedir. Benim zik
rettigim son ihtimal kabul edildigi takdirde; yedi gezegene yemill edil
mektedir. Allah en iyisini bilendir. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, 
XXXI, 71) 

((SinenJJlerden maksad; gecikendir. Bir ki§i geciktigi zaman bu ta'
bir kullamhr. Aslmda kelimenin koki.i geriye donmektir. Bu sebeple §ey
tana da «HannasJJ ad1 verilir. Zira o hortumunu kulun kalbinin i.izerine 
koyar. Kul Allah'! zikredince o siner. Gaflete dii§iince o gelip kulu ves
veseye di.i§i.iri.ir. Mana §Ciyledi.r: Geri donen y1ldizlara kasem ederim ki. 
Bu geri donen y1ldizlar iki parlak y1ld1zm di§mda kalan be§ yild1zd1r ki 
bunlar, Mirrih (Merih Behram ad1 da verilir), Zuhal (Keyvan ad1 da 
verilir), Utarid (K~tib ad1 da verilir), Zi.ihre (Enahiz ad1 da verilir), 
Mi.i§teri (Ravis ve Bercis ad1 da verilir) Y1ld1zlar ic;erisinde yalmz bu 
be§i samanyolunu kat'ederler. Bu sebeple bazllan bunlara ta'zim gos
terip sayg1 duymu§lardir. Nitekim bir §air §oyle der: 

Alemin yedi yild1z1 vard1r, 
Bazan doner, bazan dururlar, 
Ay, Utarid ve Zi.ihre, 
Gi.ine§, Merih, Mi.i§teri ve Zuhal. 
Bunlara yedi gezegen y1ldiz denir ki her biri bir yori.ingede yi.izer. 

ilkin ay, sonra ikincisi sonra digerleri aym s1raya gore yer ahr. 
«Ak1p ak1p yuvalarina girenlere.>> Seyreden anlamma akma ta'biri 

!<ullamlml§ ve yuvaya girme anlamma da ( ~\ ) kelimesi kulla
mlmi§tlr. Bu yuvaya girip gizlenmektir. Sinen yildizlarm akrna ve yu
vaya girme niteligi ile nitelendirilmelerinin sebebi; yori.ingelerinde ha
reket etmelerindendir. ~a da gori.ini.i§te belirdigi gibi ay ve gi.ine§le olan 
durumu nedeniyle kendiliklerinden hareket etmelerinden dolay1d1r. 
Bunlar gi.ine§in l§Igl altmda saklamp kayb,oluncaya kadar geri gider
ler. Bunlarm. sinmesi demek, ac;1kc;a geri donmesi demektir. Bir yild1z1 
·burcun sonunda gordi.igi.inde onun ba§a dondi.igi.ini.i hatlrla. Binaena-
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leyh, onun donii§ii burcun sonundad1r, ama kendisinin ba§lang1c1d1r. Yu
vaya girme ise giine§in l§lgi altmda gizlenmedir. Ay ve giine§ ise bu an
lamda yuvaya girmezler. Ayn el-Meani'de denilir ki: Sinenlerden mak
sad, yoriingelerinde kaybolup gizlenmeleridir. Yuvalarma girmekten 
maksad da sakland1klan yere girmeleridir ki ceylanm yuvasma girip 
saklanmas1 gibi. ( ... ) 

Denildi ki: Giindiiz biitiin y1ldizlar sinerler, gozlerden kaybolurlar. 
Geceleyin de yuvalanna girerler ve yerlerinde goriiniirler. T1pk1 yuva
smdaki yaban hayvanlan gibi. 

Te'vilat en-Necmiyye'de denilir ki: Bu ayetle ruh giine§i ve kalb 
ay1 ile birlikte gezen batmi be§ duyuya i§aret edilmektedir. Ruh giine
§inin ve kalb aymm I§lklanyla c;ok fazla aydmlanml§ olmalarmdan do
layl gizlenerek burc;larma geri donerler. Be§ parlak y1ld1z Ziihre, Uta
rid, Mii§teri, Behram ve Zuhal'dir ki bunlar be§ duyunun mazhand1r. 
Giine§ ruhun, ay da kalbin mazhand1r. (ismail Hakk1 Bursevi, Ruh el
Beyan, x, 349-35~). 

----------000>-----------

TEKViR SURESiNiN SONU 



iNFiTAR SURESi 

(Mekke'de nazil olmu§tur.) 

Ne8ei der ki: Bize Muhammed ibn Kudame ... Cabir'den nakletti 
ki; Muaz namaza dunnu§ ve yats1 namaz~m uzatrm§. Rasulullah (s.a.) 
iki kerre of" ya Muaz, iki kerre of ya Muaz demi§. A:ia, Duha ve infitar 
sliresi nerede duruyor? Hadisin ash Buhari ve M\islim'in Sahih'lerinde 
tahric edilmi§, ancak infitar suresi yalruzca Nesei'nin miifredleri arasm
da zikredilmi§tir. Daha once Abdullah ibn Omer'in Raslilullah (s.a.)dan 
naklettigi: Klyamet giiniinii kendi goziiyle gormekten ho§lanan kimse 
Tekvir, !nfitar, !n§ikak sliresini okusun, hadisi nakledilmi§ti. 

~~.,, ,., . 
~~~1----------::l 

.Rahman ve Rahim olan Allah'm adlyla. 

1 - Gok yanldig1 zaman, 
2- Yildizlar s~IldJ.gl zaman, 

Tefstr; C. XV. F : 523 
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3 - Denizler kayna1;itlgl zaman, 
4 - Kabirlerin i<;i dl1;ilna getirildigi zaman, 
5 - Ki1;ii neyi takdim edip neyi te'hir ettigini bilir. 
6 - Ey insan; keremi bol Rabb1na kar$1 seni ne aldattl? 
7 - 0 ki; seni yaratml1;i, sana 1?ekil vermi1? ve duzelt-

mi1;itir. 
8 - Seni isteqigi sekilde terkib etmi1;itir. 
9 - Haylr, -bilakis siz dini yalan say1yorsunuz. 

10- Halbuki sizin uzerinizde koruyucular vard1r; 
11 - Cak 1;ierefli yaz1Cilar, 
12 - Ne yapt1g1n1Z1 bilirler. 

Gok ~atlad1gmda 

«Gok yanld1g1 zaman.» iki par~aya aynld1g1 zaman. Mi.izzemmil 
suresinde buyuruldugu gibi: «Gok onunla yanlmi§tlr.>> (Mi.izzemmil, 18) 

«Yildizlar sa~Ild1g1 zaman.n Di.i§ti.igi.i vakit. 
«Denizler kayna§tlgi zamann Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'tan 

nakleder ki; o Allah Teala'mn denizleri birbirine katt1g1 zaman, diye 
mana vermi§tir. Hasan ise; Allah Teala onlan birbirine kan§tmr da su
lan gider, demi§tir. Katade; tatll sulan ac1 sulanyla kan§Ir, diye mana 
vermi§tir. Kelbi ise b.u kelimeye; doldurulmu§ anlannm vermi§tir. 

«Kabirlerin i~i di§ma getirild'igi zaman.n ibn Abbas der ki: Kabir
ler tarand1g1 zaman. Si.iddi ise oynatlhp i~inde bulunanlar ~Ikanld1g1 
zaman, anlannm vermi§tir. 

«Ki§i, neyi takdim edip neyi te'hir ettigini bilir.n Neyi elde edip ne
yi elde edemedig_ini. 

«Ey insan; keremi bol Rabbma kar§I seni ne aldattl?n Bu ifade bir 
tehdiddir. Yoksa baz1larmm zannettigi gibi cevab1 gosterme ifadesi de
gildir. ~oyleki «Keremi bol Rabbma kar§I seni ne aldattl?n ifadesine kar
§Ihk olarak; onun keremi aldattl, demektedirler. Ancak bu ayet boyle 
degildir. Aksine ayetin anlam1 §byledir: Ey ademoglu; yi.ice Rabbma 
kar§I seni aldatan ne oldu ki, O'na isyan etmeye yoneldin ve lay1k olma
digi §ekilde kar§I geldin? Nitekim hadiste §6yle denilir : K1yamet gi.ini.i 
Allah Teala buyurur ki: Ey ademoglu, Bana kar§I seni aldatan ne oldu? 
Ey ademoglu; peygamberlere nas1l kar§Ihk verdin. ibn Ebu Hatim der 
ki : Bize babam ... Si.ifyan'dan nakletti ki; Hz. Orner bir ki§inin bu ayeti 
okudugunu duyunca; cehalet diye· kar§Ihk vermi§tir. Yine ibn Ebu Ha
tim der ki: Bize Orner ibn ~ebbe ... Yahya el-Bekka'dan nakletti ki; 
Abdullah ibn Orner bu ayeti okuyup; Allah'a andolsun ki cehaleti onu 
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aldattl, dedigini i§ittim. ibn Abbas, Rebi' ibn Hu§eym ve .Hasan'dan da 
benzeri bir rivayet nakledilmi§tir. Katade ise der ki : Ademoglunu §U 
d~mam olan §eytandan ba§ka hi~ bir §ey aldatmami§tlr. Fudayl ibn 
iyaz der ki : Eger Rabb1m bana «Bana kar§I seni ne aldatti?» derse; 
ben, Senin perdelerle orttilii gizliliklerin, derim. Ebu Bekr el-Verrak der 
ki: Eger Rabb1m bana «Keremi bol Rabbma kar§I seni ne aldatti?» der
se; kerem sahibinin keremi btmi aldattl, derim. Bagavi ve baz1 i§aret 
ehli (tefsirciler) derler ki : «Keremi bol Rabbma» denilip te Allah'm 
diger isim ve s1fatlanmn zikredilmemesi muhataba icabeti telkin i~in 
oldugu hissini vermektedir. Bunu soyleyen ki§inin dii§iincesi pek de uzak 
saYilmaz. Qiinkii kerem sahibi birine kotii fiiller ve davram§larla muka
bele etmenin uygun olmayacagma dikkatleri ~ekmek i~in «Kerim» ismi 
zikredilmi§tir. Bagavi, Kelbi ve Mukatil'den nakleder ki ; onlar, bu ayetin 
Ahnes ibn ~erik hakkmda nazil oldugunu, soylemi§lerdir. RasUlullah 
(s.a .)a vurmu§ ve o zor giinlerde cezasm1 gormemi§ti. Bunun iizerine 
Allah Teala, «Keremi bol Rabbma kar§I seni ne aldatti?» ayetini inzal 
buyurdu. 

«0 ki; seni yaratmi§, sana §ekil vermi§ ve diizeltmi§tir.» Seni yara
tlp §ekil veren ve diizelten keremi bol Rabbma kaq1 seni aldatan nedir? 
Uzunlugunu, boyunu diizgiin yapan, en giizel §ekil ve bi~imde seni hal
keden Rabbma kar§I. imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Nadr . .. 
Biisr ibn Ciha§'tan nakleder ki; Rasulullah (s.a .) bir gun avucunun 
i<;ine tiikiirmii§ ve onun iizerine parmagm1 koyarak demi§ ki : Allah 
Azze ve Celle buyurur ki : Ey ademoglu; Ben seni §Unun gibisinden 
yaratrm§ oldugum halde sen Beni nas11 aciz b1rakacaksm? Nihayet seni 
diizeltip diizgiin bir §ekil verdigimde iki soguk arasmda yiiriidiin. Top
rak seninle dolu idi. Topladm vermedin. Nihayet can bogaza gelince; 
sadaka verecegim, dedin. Halbuki nerede sadaka zamanlan. ibn Mace 
de bu hadisi Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe kanahyla .. . Biisr ibn Ciha§'tan 
nakleder. ~eyhimiz Hafiz Ebu'l-Haccac el-Mizzi der ki: Yahya ibn 
Hamza da ona tabi olarak Sevr ibnYezid kanahyla bu hadisi Abdullah 
bn Meysere'den nakletti. 

«Seni istedigi §ekilde terkib etmi§tir.ll Miicahid der ki : Babaya, 
naya, daYiya veya amcaya benzer §ekilde. ibn Cerir Taberi der ki: 

Bize Muhammed ibn Sinan .. . Umeyye ibn Rebah'tan nakletti ki ; ona 
basi, ona da dedesi nakletmi§. Rasulullah (s.a.) on~; neyin oldu? diye 
rmu§. 0 da; ey Allah'm Rasulii benim neyim olacak ya oglum, ya da 

, demi§. Rasulullah (s.a.) : kime benziyor? deyince o; ey Allah'm 
Ulii, kime benzeyebilir ya babasma veya anasma, demi§. Rasulullah 

a.) o zaman §oyle buyurmu§ : Dur, asla boyle deme. Nutfe rahme 
rle§ince Allah Teala onunla Adem arasmdaki her nesebi orada haz1r 
lilldurur. Allah Teala'mn «Seni istedigi §ekilde terkib etmi§tir.n aye:. 
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tini okumadm m1? Yani seni istedigi §ekilde yiirtitmti§ttir. ibn Ebu 
Hatim ve Taberani de Mutahhar ibn Heysem kanahyla bu hadisi nak
lederler. Eger bu hadis sahih olsaydl, bu ayet konusunda ac;IklayiCl soz 
olurdu. Ancak hadisin isnad1 sabit degildir. <;tinkti Muttahar ibn Hey
sem'in hadisinin metruk oldugunu Ebu Said ibn Yunus bildirir. ibn 
Hibban da der ki : Musa ibn Uleyye ve ba§kalarmdan sabit olmayan, 
hadis gibi ifadeler nakledilmi§tir. Ancak Buhari ve Mtislim'in Sahih'le-

-rinde Ebu Htireyre'den nakledilir ki; adamm birisi : Ey Allah'Ih Rasulti, 
kanm siyah bir oglan dogurdu, demi§. Rasulullah (s.a.) : Deven var 
m1? deyince, o; evet, demi§. Rasulullah (s.a.) : Onlarm renkleri nasil
dir? deyince o; k1rm1zi, demi§. Rasulullah (s.a.) : Onlarm arasmda es
meri de var m1? deyince adam; evet, demi§. RasUlullah (s.a.) : 0 nere
den geldi? deyince adam; belki de soyu c;ekmi§tir, demi§. RasUlullah 
(s.a.) : Belki de bunun da soyu c;ekmi§tir, demi§. ikrime, «Seni istedigi 
§ekilde terkib etmi§tir.n kavlinde; dilerse maymun, dilerse domuz sure
tinde, demi§tir. Ebu Salih de; dilerse kopek suretinde, dilerse e§ek sure
tinde, dilerse damuz suretinde, demi§tir. Katade ise der ki: «Seni i.Ste
digi §ekilde terkib etmi§tir.n Yani Rabb1m1z alan Allah buna kadirdir. 
Bunlara gore ayetin manas1 §Oyle alur : Muhakkak ki Aziz ve Celil olan 
Allah, nutfeyi, yaratih§I c;irkin alan her ttir kotti canh §eklinde yarat
maya muktedirdir. Ama 0; kudreti, lutfu, hilmi nedeniyle insam gtizel 
gortintimlti, tam ve dengeli bir §ekilde yaratmaktad1r. 

· «Haytr, bilakis siz dini yalan say1yarsunuz.n Haytr, bilakis sizi, ke
rem sal).ibi Rabb1mza kar§I gelip O'na isyanla mukabele etmeye sevke
den .§ey, gonltintizde yer eden ahiret, hesab ve cezayt inkar ve ..yalan
lama hastahg1d1r. 

-«Halbuki sizin tizerinizde karuyucular vard1r; §erefli yazicilar, ne 
yapbgmizi bilirler.n Muhakkak ki sizin tizerinizde karuyucular ve c;ak 
§erefli melekler vard1r. Oyleyse anlara kottiltikle kar§l c;1kmaytn. <;tinkti. 
anlar sizin tizerinizde ve yapbgm1z her §eyi yazmaktad1rlar. ibn Ebu 
Hatim der ki : Bize babam ... Mticahid'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) 
§oyle buyurmu§ : Sizden iki halden biri di§mQ.a hie; aynlmayan - cena
bet ve btiyti.k abdest yaparken- i:ki yaz1c1 c;ak §erefli melege sayg1 du
yun. Binaenaleyh sizden biriniz guslederken avret mahallini bir duvar 
veya bir hayvanla karusun, ya da karde§i anu karusun. Hat1z Ebu Bekr 
el-Bezzar bu hadisi bir ba§ka laf1zla vaslederek der ki: Size Muham
med ibn Osman ... Mticahid kanahyla ibn Abbas'tan nakleder ki; Rasu
lullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Allah sizi sayunmaktan nehyeder. Bi
naenaleyh sizinle beraber alan ancak btiyiik abdest, ctinublti.k ve gustil 
gibi tic; hal di§mda -sizden hie; aynlmayan iki degerli yaz1c1 alan me
lekten utamn. Binaenaleyh _sizden biriniz yalmz yerde iken gusle
decek alursa, elbisesiyle orttinsti.n veya bir duvarla veya devesi ile ko-
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runsun. Sanra Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Raviler arasmda yer alan 
Abd ibn Siileyman'm hadisi uzerinde soz edilmi§tir. Ancak andan yapt
lan rivayetlerde hadisi dayanak alarak almmt§tlr. Yine Hafiz Ebu Bekr 
el-Bezzar der ki: Bize Ziyad ibn Eyyub ... Enes ibn Malik'ten nakleder 
ld; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur : iki karuyucu melekten han
gisi bir gti.n yazdtklan §eyi Aziz ve Celil alan Allah'm huzuruna c;tkanr
lar da yazdtklan sayfamn ba§mda ve sanunda istigfar bulunursa mu
hakkak Allah Teala: iki sayfamn arasmda bulunan §eylerden dalay1 
kulumu affettim, buyurur. Sanra Bezzar der ki: Bu hadiste Temmam 
ibn Necih mtinferid kalmt§tlr ve anun hadisi uygundur. Ben derim ki: 
Temmam ibn Necih'i ibn Nairn sika sayarken, Buhari, Ebu Ztir'a, ibn 
Ebu Hatim, Nesei, ibn Adiyy zay1f saymt§lardtr. ibn Hibban da anun 
hadis uydurdugunu soylemi§tir. imam Ahmed ibn Hanbel ise; anun 
gerc;ek durumunu bilmiyarum, der. 

Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar der ki : Bize ishak ibn Siileyman . .. Ebu 
Hureyre'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Muhak
kak ki Allah'm, Ademaglunu tamyan -ve oyle samyarum ki anlarm 
amellerini bilen de demi§tir- melekleri vardir. Onlar Allah'a itaat edip 
salih amel i§leyen bir kula baktlklarmda kendi aralarmda anu anarak 
ismini verirler ve; bu gece falanca felah buldu, falanca kurtuldu, der
ler. Allah'a isyan ederek kotii amel i§leyen bir kula baktlklarmda anu 
kendi aralannda amp ad1m verirler ve; bu gece falan helak aldu, der
ler. Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Burada raviler arasmda yer alan Selam'm 
Medain'li Selam aldugunu samyarum. 

-----iZAHI 

«Denizler kayna§tigi zamann Engelin artadan kalkmasl nedeniyle 
ac;Ildtgl ve yerytiztinde sarsmtllar meydana gelip, alc;alma ve yiiksel
meler aldugu zaman. Deniz yedi tanedir. Bunlar : Rum denizi Sakalibe 
denizi, Curcan denizi, Kiilzum denizi, iran denizi, <;in denizi, Hind de
nizidir. Bu denizler bir tek deniz alur, yedi kat yerin tizerinde durdugu 
bahgm karmna akar. N.itekim Ke§f el-Esrar'da boyle denir. Rivayet edi
lir ki: Denizler ba§alm~a yerytizti sulardan temizlenmi§ alur ve aym se
viyyeye gelir ki i§te «Denizlerin kayna§mastn budur. Hasan el-Basri 
boyle der. Okyanus, denizlere girer. <;unkti a, bi:ittin denizlerin ashd1r. 
Oteki denizler andan dallara aynhr. Tath 1rmaklar da boyledir. Geni§ligi 
baktmmdan anlar da deniz saythr. Burada ruhlar deniziyle s1rlar ve 
kalblere i§aret vard1r. Nitekim s1rlar ve kalbler ile ruhlar Ahadiyyet te
cellisi nedeniyle birbiriyle kayna§Ir ve bir tek deniz haline donti§tir. 
Hepsinin ash alan bedenin bazulup boltimlerinin aslma donmesine mani 
alan hayvani ruhlara gitmesini engelleyen, berzahlarm artadan kalk-
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mas1yla kayna§an unsuriyyet cisimlerinin denizlerine i§aret vardlr. (is
mail Hakk1 Bursevi, Ruh el-Beyan, X, 355). 

«Seni istedigi §ekilde terkib etmi§tir.» Diledigi, iradesinin gerektir
digi ve hikmetinin icabettirdigi harika guzellikteki §ekiller i~inde birle§
tirmi§tir. Ya da guzel ve ~irkin, uzun ve klSa, erkek ve di§i gibi bazan 
birbirine benzeyen, bazan birbirinden ayn olan §ekillerde yaratlp ter
kib etmi§tir. Nitekim hadiste denilir ki: Nutfe ana rahminde karar 
k1ld1g1 zaman, Allah Teala onun anas1yla babasmm Hz. Adem (a.s.)e 
kadar aradaki buttin soylan haz1r bulundurur ve diledigi ki§iye benzer 
olarak onu tasvir eder. Vas1ti merhum der ki: Seni itaat ve isyan 
edenlerin suretinde terkib etmi§tir. Velayet suretiyle tasvir edilmi§ olan 
kimse; adavet suretiyle tasvir edilmi§ qlan ~imse gibi degildir. Allah 
Teala baz1lanm cemal v~ lutuf suretiyle tasvir eder, baz1lanm da kahr 
ve celal suretine gore tasvir eder. 

~eyhim, dayanagrm -Tann s1rrm1 takdis etsin- el-Laihat isimli 
kitabmda der ki : Benim zihnimde Ci'\nlandigma gore, 0 terkib sureti 
ilmi suretleri, ruhi sureti, misal suretini ve bedeni suret gibi diger bile
§ik merhalelerdeki suretleri ihtiva eder. Ancak burada bizzat kasdedilen 
§ey, yalmzca bu dordudur. ilmi ve ruhi suretin terkibi, akli ve ma'ne
vidir. Misali ve bedeni sure tin terkibi ise, hissi ve ruhidir. ilmi sure tin 
terkibinden maksad zatm zuhurudur. Ruhi suretin terkibinden maksad 
s1fatlarm zuhurudur. Misali suretin terkibinden maksad, fiillerin zuhu
rudur. Cismi suretin terkibinden maksad da eserlerin zuhurudur. Bu ter
kiblerin bu zuhur edi§leri, k1yaslarm sonu~lan, toplamlarm toplam1 ye
rindedir. Bunlarm icras1 ise ancak vucub ve imkan hukumleri iledir. 
Vucub hukiimlerinden maksad etkin, fail, ilahi isimlerdir. imkan hu
kiimlerinden maksad da etkilenebilen ahc1 kevni hakikatlardlr. Bu bo
liimlerin herhangi bir surette birle§tirilmesi ise ancak zuhurun maz
han, ozelliklerinin topluca yer ettigi bir mahalde zuhurundan ibarettir. 
Bu toplu zuhur, o mahalde ger~ekle§ince -ki bu, burada kendisine ses
lenilen insamn dogu§u gibidir- eger viicub hiikiimlerinin ciiz'leri galib 
gelirse bu dogu§ emri olur ve yiicelige, Hakka meyilli olur. 0 zaman da 
as1l ilahi f1trat iizerinde durup kahr. Kabul edici olur, feyze haz1r olur, 
tecelliye amade olur, kudsi aleme ula§ma yetenegi bulunur. ~ayet imkan 
hiikiimlerinin ciiz'leri galib gelecek olursa; bu dogu§ sufli olur, siifli 
tarafa meyilli olur, ezeli olan asli fltratm di§ma ~1kar, feyzi, tecelliyi ve 
kudsiyyet alemine ula§mayl kabul etmez buna haz1rhkh olmaz. Aksine 
cehalet batagma batmi§ olarak gaflet ve isyan aleminde oldugu gibi 
kahr, ne kendinden, ne de Rabbmdan haberdar olur. Sag1m solunu bil
mez, kuzeyi-giineyi farketmez; sag1r, kor ve ahras olur. T1pkl hayvanlar 
gibi. Hatta onlardan da daha sap1k. Ustad1mm sozii burada son buldu. 
Allah onun ruhunu rahata kavu§tursun. 
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( .................. ...... ) 
«Qok §erefli yaz1c11ar» §erefli anlamma ( t.!_,S' ) kelimesi ( f._? } 

kelimesinin cem'idir. Yani emaneti eda etmekte veya itaat1m1za zorlan
makta katrm1zda degerli olan yaz1c1lar. <;ililkii kerim ki§i hain olamaz. 
Feth er-Rahman'da denilir ki : Bu yazlCllar kotillenmenin inkan olan 
kerem s1fabyla nitelendirilmi§lerdir. iyilikleri yazmaya ko§arlar, kotii
liikleri yazmaz dururlar, belki kul tevbe eder, magfiret diler diye. Boy
Ieee hem giinah1 hem de tevbeyi birlikte yazarlar. Ziihre er-Riyad'da 
denir ki: Allah Teala onlan c;ok §erefli olarak tavsif etmi§tir, c;iinkii 
onlar bir iyiligi yazd1klarmda goge c;1karlar ve onu Allah'a arzederler. 
Sonra da; Senin falanca kulun iyi bir amel i§ledi, diyerek onun hak
kmda §ehadette bulunurlar. Kotilliige gelince; onu da yazarlar ve; Tan
nm, Sen Settar'sm ay1plan ortersin, derler de susarlar. Onlar her giin 
Senin kitab1m okurlar ve Seni bize medhederler. Dolayts1yla biz onlarm 
ortillerini y1rtmaytz. §erefli kelimesinde mevcud olah §efkat anlamma 
gelince -ki Abese suresinde boyle idi- burada uygun dii§mez. Nite
kim baz1 tefsirciler bu anlam1 vermi§lerdir. «Ne yapbgrmz1 bilirler.» Si
zin yammzda bulunduklan ve sizden aynlmad1klan ic;in az ve c;ok ne 
yapbg1mzm hepsini bilip yazarlar. Biiyiik kiic;iik her §eyi kaydederler. 
Hadiste buyurulur ki : 0 c;ok §erefli iki yaz1C1ya ikram edin. <;iinkii on
lar cenabet ve biiyiik abdest halleri dl§mda sizden hie; "aynlmazlar. Ayn · 
el-Mearu'de denilir ki: Bilirler ifadesi gosteriyor ki; yamlma, hata ve 
sorumlulugu mucib · olmayan §eyleri yazmazlar. Allah Teala yazarlar 
demeyip te bilirler dedigi ic;in bagi§lanan §eyleri de yazmazlar. 

«YapbgmlZV> kavli her ne kadar kalb ve beden fiillerinin hepsine 
§S.mil ise de bedenle ilgili fiillere mahsus bir genellik ifade eder. <;iinkii 
bilinmeyen §eyleri Allah'tan ba§kas1 bilemez. Ke§f el-Esrar'da denir ki : 
Bu meleklerin bilgisi iki §ekildedir : Bir fiilin, bir da vram§m veya bir 
soziin zahirini duyarlarsa, onun zahirini bilirler ve buna gore yazarlar. 
Batmma gelince; denilir ki: Batmi davram§larm iyilerinden giizel bir 
koku hissederler. Kotillerinden de pis bir koku duyarlar, buna gore iyi 
veya kotii olarak kayda gec;erler. ( ... ) 

Fuzayl'm bu ayeti okudugu zaman; bu ayet gafillere ne deh§et 
sac;maktadlr, dedigi bildirilir. <;iinkii bu ayette; asilere kar§l §iddet, teh
did ve uyan; itaatkarlara kar§l da lutuf ve miijde vard1r. Yaz1c1larm 
durumunun yiiceltilerek oviilmesinde ise ceza durumunun onemi vur
gulanmaktadlr. Ve bunun Allah katmdaki mes'elelerin en onemlisi ol- . 
duguna i§aret edilmektedir. <;iinkii bu onemli i§lerde bu §erefli katibler 
kullamlmaktadir. Oyleyse tazim ve §eref sadece onlarm vasf1d1r, yoksl'l. 
yaz1larmm veya korumalarmm vasf1 degildir. Baz1 mfulkirler yaz1c1la
rm haz1r bulunmasm1 alayla kar§llayarak; eger koruyucu melekler, on
larm sayfalan ve kalemleri bizimle beraber _olmu§ bulunsayd1 ve biz de 
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onlan gormeseydik, yarurruzda daglarm ve ki§ilerin bulunup ta onlan 
gormememiz de caiz olurdu, derler. Bu, bilgisizlige dalmaktan ba§ka bir 

. §eY degildir. Bunun cevab1 §Oyledir: Melekler Iatif cisimler kabilinden
dir. Onlann haz1r bulunmas1, gortilme~erini gerektirmez. GOrmez misi
niz Allah Teala Bedir gunu mii'minleri meleklerle desteklemi§tir ve mii'
minler onlan gormemi§lerdir. Yalruzca Allah'm gormelerini diledigi 
kimseler bunun dl§mdadlr. Cinler de bu tiirden ve bu kabildendir. Nite
kim Allah Teala «0 da, taraftarlan da sizin onlan gormediginiz yerden 
sizi goriirler» (A'raf, 27) buyurmaktad1r. Tlpk1 Iatif oldugu i~in hava
run goziikmemesi gibi. Diger Iatif olan §eyler de boyledir. 

!kinci olarak; bu yaz1c1 meleklerin yazmas1 ve kaydmda eger bir 
yarar yoksa abes bir i§tir ki, Allah Teala bundan miinezzehtir. Eger bir 
yarar varsa bu, mutlaka kul i~in sozkonusudur. <;iinkii Allah Teala 
fayda ve zarardan miinezzeh oldugu· gibi, unutma yollanndan da mii
nezzehtir. 0 zaman bu yazmanm M!laCI insanlara kar§l bir beige olmas1 
ve buyrugun yerine getirilmesi konusunda §iddet gostermesi olacakt1r 
ki bu da zaYif bir ihtimaidir. Zira Allah Teala'run zulmetmeyecegini 
ve haddi a§mayacagm1 bilen kimse Allah'tan bir beige istemenin ge
reksiz oldugunu bilir. Bunu bilmeyen ancak zulme sapmas1 ihtimaline 
binaen bunun kaydedildigini kabul eder ki bu da ona fayda saglamaz. 
Bu ikinci sorunun cevab1 da §oyledir: Allah Teala kullarma kar§I i§leri; 
onlann diinyada iken kendi aralannda ah§km olduklan usullerle yii
riitmektedir ki 0 konudaki mananm kullar tarafmdan daha a~lk olarak 
anla§1lmas1 miimkiin olsun. Kullara gore hakimin yanma vanld1gmda 
bir yaz1 gosterilmekte, adaletli §ahidler getirilmektedir. Bir kul Allah 
Teala'nm kendisini gozetledigini, meleklerin yaptlklanru kaydettiklerini 
ve klyam~t giinii §ahidlerin gozii oniinde bunun sergilenecegini bildigi 
takdirde bu, kendisi i~in hem giinahlardan koruyucu hem de kottiliik
lerden engelleyici bir unsur olur. 

U~iincii olarak: Kalbin fiilleri gortilmedigi i~in, kul -Allah Teala'
nm: <<i~inizdekini a~1klasaruz da gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba 
~eker.» (Bakara, 284) buyruguna binaen- bundan dolaYI hesaba ~eki
lecektir. Bunun cevab1 da yukanda ge~tigi gibi ayetin umum ifade eden 
ozellik kazanml§ bir ayet olu§udur. imam Gazzali merhum bu konuda 
der ki_: Kalbinin §Ufuuna vardlg1 her hat1rlamaYl koruyucu melekler 
duyar. Qiinkii onlarm §Uuru senin §Uuruna e§lik eder. Hatlralann bii
tiiniiyle yok olmas1 nedeniyle, senin hatlrlama giiciin §Uurundan uzak
la§lp kaybolunca hafaza meleklerinin §Uurundan da kaybolur. Kalb ha
tlrlJtniaya yoneldigi siirece Allah'tan uzakla§Ir. Bu sozden anla§Ihyor ki; 
meleklerin olaylara muttali' olmasmm insanlarm muttali' olw~uyla kl
yaslanmasi dogru degildir. Qiinkii bilgi ve yapma bak1mmdan onlann 
durumlan insanlarm durumlanndan farkhd1r. Kald1 ki insanlardan 
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i~ini temizleyerek sal!ha ermi§ olanlann bazllan, vicdft.nlann i~ini ke§
feder ve Allah'm muttali' kllJ11as1yla gayblara muttali' olurlar. Bu tak
dirde insanlardan cisim baklmmdan daha Iatif, rUh baklmmdan daha 
hafif olan meleklerin durumu hakklnda senin kanaatin ne olacaktlr? 
(i.smft.U Hakkl Bursevi, Ruh el-Beyft.n, X, 360, 361) 

((<;ok §ereflf yaZ1c1lar)) ft.yetinde bir~ok bahis bulunmaktadir: 
1 - insanlardan baZllan yaZlCl meleklerin bulunmasmi reddetmek

tedirler ve bunu da bir~ok vecihle ifft.delendirmektedirler: 
a) Bu melekler ya hava, oksijen ve ate§ gibi latif cisimlerden mu

rekkeb olacaklardlr, ya da ag-Ir ve kat1 cisimlerden. E~er birincisi do~
ruysa §iddetli ruzgft.r esmesi elin dokunmas1, havada surtti§me gibi en 
ku~Uk bir sebeple onlarm yap1larmm bozulmasi gerekir .. !kincisi do~ru 
oiarak kabul edilirse; bizim onlan gormemiz gerekir. ~ayet onlar bi
zimle beraber bulunuyor da biz onlan gormuyorsak; yarum1zda giine§
lerin, aylann, fillerin ve borulann bulunup ta bizim onlan gorup i§it
mememizin de cft.iz olmas1 gerekir ki bu soz, bilgisizli~e dalmaktan ba§
ka bir §eY de~ildir. Bu meleklerin yazd1klan sayfalar, kendi zatlan ve 
kullandiklan kalemlerle ilgili _olarak da ayru §tipheleri zikretmekte
dirler. -

b) Bu yaz1 yazma i§lemi e~er faydadan hall ise ItizUmsuzdur ve 
Allah i~in caiz de~ildir. E~er faydah ise; bu fayda, ya Allah'a ft.ittir 
ya da kula. Birincisi muhaJ.dir. <;tinku Allah Teft.la fayda ve zarardan 
munezzehtir. Boylece bu meleklerin yamlma veya kan§tlrma endi§e
siyle bu amelleri yazd1klan gorti§ti bft.t1l olmaktadlr. !kincisi de muhft.l
dir. <;tinku bu konuda soylenebilecek en son soz; bu yazma i§leminin, 
insanlann aleyhinde loyft.met gtinu kullamlacak bir beige ve §!hid sa~
lamak maksadina II\ebni olmas1d1r ki bu fayda da zaYiftir. <;unku Allah 
Te8J.ft.'mn zulmetmeyecegini ve a§In gitmeyece~ini bilen bir insan, Al
lah'm kendisi hakklnda bu gibi belgeler <;Ikaqnasma gerek duymaz. 
Bunu bilmeyen ki§i de, bu belgeden yararlanmaz. <;tinku o, meleklerin 
zulfun ederek bunlan yazmi§ olmalanm dti§Unebilir. 

c) Kalb.in fiilleri; ne gortilur, ne de duyulur. DolaYis1yla bunlar 
bilinmezler ctimlesindendir. Allah Te!la'mn : «Gaybm anahtarlan O'nun 
katmdadir. O'ndan ba§ka kimse bilmez)) (En'am, 59) kavli uyannca, 
gayb1 Allah'tan ba§kasi bilemez. Bu fiiller melekler tarafmdan bilinme
di~ine gore, onlann bilinmeyen bir §eyi yazmalan muhal olur. Halbuki 
ayet bu meleklerin gerek kalbe ait fiiller olsun, gerek ba§ka fiiller olsun, 
yaptlgtmiz her §eyi e§it olarak yazmalanm gerektirmektedir. 

Bunun cevab1 §Oyledir: Birinci §tiphe bize gore iki esasa dayam
Iarak ortadan kaldmlabilir : Birincisi; bize gore biinye hayat i<;in §art 
de~ildir. ikincisi duyulann sa~lam olmas1, goriilenin ortada bulunmasi 
ve di~er §artlarm elveri§li olmasma ra~men, idrft.k olmayabilir. Birinci 
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esasa gore; melekler, latif cirimler olup ayn§lp parc;alanabildikleri halde 
ya§ayabilirler. ikinci esasa gore meleklerin yogun varhklar olup bizim 
onlan gormememiz caiz olabilir. 

ikinci cevab §oyledir : Allah Teala kullanyla olan i§lerini, kullarmm 
kendi aralarmda all§tlklan esaslara gore yiiriitmektedir. <;iinkii bu, Al
lah'm kasdettigi manaYl kullarm anlamas1 ic;in daha uygundur. Kullar 
katmda en ac;1k ifadeyle muhasebe kavrammdan §ahidlerin yaz1h bel
geleri <;Ikarmalarmm kasdedildigi anla§1ld1gmdan bu gibi hitablarla 
klyamet giinii hesaba c;ekilecekleri belirtilmi§tir. Onlara ac;1k sayfalar 
<;Ikanlacagm1 ve adil §ahidlerin hiikiimdara kar§l isyan eden ve hii
kiimdann emrini dinlemeyenlerin huzurunda §ehadet etmeleri gibi, 
meleklerin de onlara §ehadet etmek iizere haz1r bulunacagm1 belirtmek
tedir. Nitekim §ahidler asilere; hiikiimdar sana §unlan verdi, §6yle ve 
§6yle yaptl, sen yine de ona kar§l gelip isyan ettin, derler. Burada da 
durum aymd1r. Ancak mes'elenin hakikatlm en iyi Allah bilir. 

Uc;iincii sorunun cevab1 ise §6yledir: Bu konuda son ·s6z, umum 
ifade eden bu lafzm yalmzca organlarm fiiline tahsisidir. Bu, imkans1z 
degildir. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, XXXI, 82-83). 

Bu hitab, insanllgm1 hissettigi anda varhgmm zerresini titretecek 
bir ikazd1r. Kalblerinin. derinliginde ve her k6§esinde duyabilecegi bir 
hitabtlr bu. 0, gaflet ve dala.Iet ic;inde yiizerken ve mevlasma kar§l nan
korliik ederken, Rabbi kendisini en miikemmel tarzda yaratlp §ekil ver
digi giizel vas1flarm1 zikrederek insanoglunu kmamaktadlr. 

insamn bu miikemmel tarzda ve her uzvu yerli yerince ve en gii
zel bir §ekilde yaratlll§I, hakikaten iizerinde uzun boylu dii§iinmeyi ve 
c;ok c;ok §iikretmeyi, son derece edebli davranmaYl ve kerim olan Rab
bma sevgi beslemeyi gerektirir. Zira onu bu vaziyette yaratan ve ona 
bu §erefi veren O'dur. Ba§ka §ekillerde yaratmas1 miimkiinken ona bu 
miikemmel §ekli veren O'dur. 

insanoglu hakikaten son derece giizel bir yaratlh§a, miitenasib vii
elida, her §eyi yerli yerince konmU§ bir sisteme sahiptir. Yaratlh§m
daki bu fevkaladelik onun anlayabildiginden c;ok daha biiyiik ve etra
fmda gordiiklerinden c;ok daha hayrete deger bir durumdad1r. 

Giizellik, diizgiinliik ve tenasiib, onun cesedinde goriildiigii gibi ak
hnda ve ruhunda da ayn ayn goriiliir. Biitiin giizellikte ve diizgiinliikte 
beden ve ruh arasmda bir ahenk mevcuddur. 

Bu mevzuun tam ~anas1yla i§lenmesi, insan yaratlll§mm miikem
melliginin biitiin teferruatlyla ac;1klanmas1 ba§ll ba§ma bir eseri gerek
tirmektedir. Ki, burada bu kadarm1 vermeye imkan yoktur. Biz sadece 
bir . klSlma i§aretle iktifa edecegiz. 

insam meydana getiren ba§llca unsurlan §6ylece s1ralayabiliriz : 
iskelet, kas, deri, sindirim sistemi, kan dola§rml sistemi, solunum sistemi, 
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tenasfil uzuvlan, bezeler, sinir sistemi, bo§altlm sistemi, tad, koku, i§itme 
ve gorme duyuland1r. 

Bunlarm hepsinin hayret edilecek taraflan vard1r ki, insamn ontin
de hayretten donakald1g1 en buyuk sanat eserleriyle k1yaslanmas1 kabil 
degildir. Her ne kadar insanoglu bunlarla k1yaslanmayacak derecede 
buyuk, ince ve muazzam olan kendi zati ozelliklerini unutur gorfinse 
de ... 

ingiliz ilimler Mecmuas1 §oyle der: ((Hi~ §Uphesiz insamn eli, ya
ratlll§m .en nadir ve hayret verici hadiselerinin ba§mda gelir. insan 
elinin kabiliyeti, kudreti ve her §ekle don'ii§teki sur'atine uygun bir §e
kilde bunun benzeri ve yerini tutacak bir aleti yapmak imkanslzdlr. 
Mesela bir kitab okumay1 arzu ettigin takdirde onu elinle al~r, okumaya 
en elveri§li §ekilde tutarsm. Okumaya elveri§li tutmaYl saglayan, gerek
tiginde yapraklanm ~evirmeyf yerine getiren ve parmaklarmm kuvve
tini onu ~evirmeye gore ayarlayan ve sahifenin ~evrilmesiyle parmagm 
yapt1g1 te'siri izale eden hep eldir. Kalemi tutan ve yazan eldir. Ka§tk
tan bl~aga ve yazl aletlerine kadar insana yarayan butUn aletleri yapan 
ve kullanan eldir. Pencereyi a~an ve .kapayan, insanm arzu ettigi her 
§eyi ta§Iyan eldir. iki el yirmi yedi kemik ve ondokuz kastan meydana 
gelir.» 

«insamn kulagmm br k1smm1 te§kil eden orta kulak dort yfiz kadar 
gayet ince, dugfimlenmi§ vaziyette k1vnmdan meydana gelmi§tir. Ha
cim ve §ekil itibanyla da son derece mukemmel ve muntazam bir vazi
yettedir. Hatta denilebilir ki bu kavisler bir mU.siki aletini andirmakta
dir. Bunlar aym zamanda kendine mahsus tarzda kas1rga gurultfilerin
den, ince esen ruzgara kadar ses titre§imlerini toplamakta ve merkeze 
nakletmektedirler. Bunlarla ilave olarak bir orkestra i~inde veya tek 
ba§ma icra edilen bir musiki aletinde bozuk bir nameyi dahi aYI!d ede
bilmektedir .»' 

Goz, I§Igi almak uzere yuz otuz milyon sinir U<;larmdan meydana 
gelmi§tir. Gece ve gtinduz bunlan korumak uzere de kirpik ve goz 
kapaklan vard1r. Bunlarm hareketleri gayr-i iradi olup gozu tozdan, 
topraktan, yabanc1 sicimlerden koruduklan gibi, kirpikler golge mey
dana getirmek suretiyle gune§ I§mlanm k1rarlar. Goz kapaklan gozu 
koruma vazifesi yamnda gozu kurumakta~ da muhafaza ederler. GOz 
ya§lan dedigimiz s1v1 ise gozun en iyi temizleyicisidir. 

Bilindigi U.zere insanda tat alma duyusu da dildir. Dilin ustu kay
gan doku ile kapll olup dokunun i<;inde epitel hucreleri bulunur.- Bu 
hucrelerdeki memecikler ba§llca dort §ekilde bulunur. <;anak, mantar, 
ta~ ve ipliksi ... Dil, tatmaya yarad1g1 gibi lokmalan yutmaya da yarar. 
Ag1za aluian lokmalarm tad1, tat alma sinirleri vas1tas1yla beyine ula§Ir. 
Agz1tl on klsmmda bulunan bu uzuv vas1tas1 ile zararll · §eyleri di§an 
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atmak mumkun oldugu gibi, ac1, tat11, ek§i ve tuzluyu, soguk ve s1cagt, 
kat1 ve SlVIYl anlamak mumkiin olur. Dil, dokuz bin kadar ince tat alma 
hucreleri ve sinirleri vwntas1yla ald1klan te'sirleri beyne ula§tlnr. Sinir
lerin saytSl kat;tlr? Hacimleri ne kadard1r? Tek ba§lanna ve toplu ola
rak duyu vazifesini beyinde nas1l yerine getirirler? 

Sinir sistemi ise vucudumuzu her taraftan saran en ku~uk hucreler
den, kaslarm ula§tlgl sinir ut;larmdan ve bunlarm birbirine eklenerek 
meydana getirdikleri sinir tellerinden ibarettir. Bunlar omurilik ve beyin 
sistemiyle irtibat halinde bulunur. Cismin bir tar~fma yap1lan te'sir 
-bu te'sir isterse hava tabakasmdaki hareket §eklinde olsun- sinir 
hucreleri ve teneri vas1tas1yla beyne ula§arak orada gerekli tepkinin 
dogmas1 saglamr. Sinirlerdeki uyanlar ve haberlerin h1z1 saniyede yiiz 
metreye ula§Ir. 

Sindirim sistemini de tedkik ettigimiz zaman onun da bir kimya 
laboratuvan oldugunu goruruz. Yedigimiz yemeklerin bir~ok hayret ve
rici yollardan get;erek sindirildigini biliyoruz. Midenin kendisinden ba§
ka hemen hemen her §eyi hazmett~gi de bir hakikattlr. 

Bu fabrikanm durumunu tedkik etmeden ve hazm1 nas1l yapt1gm1 
dii§iinmeden once, ona baz1 basit yiyecek maddeleri koyallm. Et, fasulye, 
arpa ve klzarml§ bahk yiyelim, bir miktar da su it;elim. 

Mide bu kan§lk maddeler arasmdan faydah kiSimlan kimyevi baz1 
i§lemlere tabi tuttuktan sonra "aytrd eder. Yeni proteinler haline, vucu
da yararh g1dalar haline getirir. Kalsiyum, kukurt, iyot, demir ve diger 
zaruri butun maddeleri haz1m s1rasmda aytrd eder. Ve esas maddelerin 
zayi' olmamasma bilhassa itina gosterir. Hormonlarm te§ekkiilune, ih
tiyat; duyulan zaruri hayati maddelerin muayyen ve muntazaman ve 
yeter mikta;rda terkibine gayret gosterir. Yag ve diger ihtiyati :r.naddeleri 
depo eder. At;hk gibi ihtiya~ duyulan hallerde bunlan sarfeder. Butiin 
bunlan insamn iradesi dl§Irida yapar. Bizler say1Imayacak kadar ~ok 
saytda ~e§itli maddeleri bu kimyahaneye dokmekte, herhangi bir du
§iinceye mahal b1rakmadan birer ah§kanhk eseri, otomatik olarak ha
yatl surdurmeye hizmet etmekteyiz. Bu yiyecekler, sindirim orgamnda 
sindirilip en kii~uk par~alara aynld1ktan sonra yeniden haz1rlamrlar ve 
yeryiizundeki insan adedinden daha fazla miktarda olan milyarlarca 
hiicreye surekli bir §ekilde dagitlllrlar. Bu besinlerin ayn ayn ve de
vamh bir §ekilde ula§tmlmasl gerekir. Ve yine di§, goz, k1l, et, tlrnak ve 
kemik yapmakla gorevli her hiicreye ihtiya~lan olan madde ve besinleri 
te'min edilir. 

Boylece oniimiizde insan aklmm icad ettigi herhangi bir fabrikadan 
daha ~ok ma'mul madde meydana getiren bir kimyahane mevcud oldu
gu goriilur. Yine burada insanlarm yapabildikleri tevzi' ve nakletme i§i-
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nin en mtikemmel §ekli gortiltir. Burada her §ey bir nizam ve intizam 
i~inde tamamlarur. 

insanm diger btittin uzuvlan hakkmda da s6ylenecek ~ok §ey var
dlr. Fakat ne var ki bu gibi cihaz ve sistemlerde -apa~1k, giriftligi apa
§ikar olmasma ragmen-'- bir~ok hayvanlar muhtelif yonleriyle mti§te
rektirler. insam bunlardan aYJ.rd eden yegane husU.siyet, ta§1d1g1 akll 
ve ruhudur. i§te bu vasfl dolaYJ.siyla <<Ey ihsanoglu.n nidasmdan sonra 
hakkmda ((Seni yaratan sonra §ekil veren ... » ayeti nazil olmu§tur. 

!nsana mahsus bu aklm ktinhtinti de bilememekteyiz. Zira ak1l 
bir anlama vas1tas1d1r. Bu bak1mdan da kendini ve nas1l idrak ettigini 
bilememektedir. 

i§te zihnin durumu .. . Farzedelim ki alman btittin te'sirler ince 
bir sinir sistemi vas1tas1yla beyne ula§maktadir. Fakat alman bu ka
dar bilgiler nerede saklanmaktad1r? Beyni tizerinde her §eyin kayda 
ge~tigi bir banta benzetirsek, ortalama altrm§ sene ya§ayan bir kimse
nin btittin . amlanru, bilgilerini, kelimelerini, alg1lanm muhafaza ede
bilmesi i~in milyonlarca metre banda ihtiya~ vardlr. On sene evvel olan 
bir §eyi nas1l hatlrlamakta ise .bunlan da hatlrlamas1 i~in her halde 
boyle bir yola gitmesi gerekir . . 

Bu alman tek tek kelime ve manalardan, havadis ve suretlerden 
nas1l olup ta sistemle§mi§ bilgiler ve ktilttir eserleri meydana gelebil
mektedir? Alman te'sirlerden idrak, tecrtibelerden htiktimler ve kanun
lar nas1l ~1kabiliyor? 

Bu sayd1klanm1z insamn mtimeyy~z vas1flanndan biridir. Bununla 
beraber en buytik ve ytice vasf1 de~ildir. Bir de Allah Teala'mn nihun
dan kendinde bulunan bir insan ruhu dedigimiz ozelligi vard1r. Bu, ruh 
vas1tas1yla kainatm gtizelliklerini ve bu varllg1 yaratamn kemalini idra.k 
eder. Bu, hududu olmayan mutlak vticud ile temas kurmasm1 saglayan 
rUhtur. · 

!nsan bu ruhun da ktinhtinti bilememektedir. idrak sahasl hisler
den ibaret bulunan ve daha a§ag1 bir durumda bulunan anlama gticti 
ruhu nasll anlayabilir? insana bu yerytiztinde huzlli-u ve ytiksek saadeti 
bah§eden bu ruhtur. Mele-i A'la'ya da bununla ula~1r. Ebedi hayata, 
cennete ve o alemde ilahi cemali gor:tneye haz1rlayan da O'dur. 

· Ruh, insana Allah'm en btiytik lutfudur. insam insan yapan da bu
dur. Bundan dolay1 ona <<Ey insan.n diye hitabda bulunmu§tUr. Bu ruhu 
ta§1mas1 dolaytS1ylad1r ki ona §U utandmc1 hitab gelmi§tir: <<Kerim olan 
Rabbma kar§l seni aldatan nedir? Bu bariz itab Allah'tan insana dog
rudan dogruya gelmi§tir. Allah Teala ona seslenirken o da ytice Rabb1mn 
azametinden dolaYJ., huzfuunda gti~stiz, gtinahkar, a~danrm§, ezilmi§ 
ve btiztilmti§ bir vaziyette durmaktad~r- Daha sonra da ona en btiytik 
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nimetlerini hatlrlatmakta ilavet{m de kusurunu ve gururlu halini yiizii
ne vurmaktad1r. (Seyyid Kutub, Fi Zilal'il-Kur'an, XVI, 69-73) 

oOo-----

13 - Suphesiz ki iyiler, cennettedirler. 
14- Ve ~uphesiz ki, kotuler de alevli ate~tedirler. 
15 - Din gunu oraya girerler. 
16 - Ve orada kaybolacak degildirler. 
17 ~Din gununiin ne oldugunu sen nereden bilecek

sin? 
18- Yine sen nereden bileceksin, din .guniinun ne ol

dugunu? 
19 - 0, oyle bir .gundur iki; kimse kimseye hi<; bir ~eyle 

fayda saglamaz. Ve o giin, emir Allah'1nd1r. 

Aziz ve Celil olan Allah'a itaat edip O'na isyanla kar§l c;1kinayan 
iyilerin ic;inde bulunduklan nimetleri Allah Teala haber veriyor. ibn 
Asakir, Mlisa ibn Muhammed'in hal terciimesinde Hi§am kanahyla . .. 
Abdullah ibn Omer'den nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: 
Allah'm onlara iyiler adm1 vermesinin sebebi onlarm atalarma ve c;o
cuklarma iyi davranmi§ olmaland1r. Sonra da Hak Teala, kotiilerin yer 
alacag1 siirekli azab1 ve cehennemi zikrederek: «Din giinii oraya girer
ler.>) buyuruyor. Hesab, ceza ve k1yamet giinii. «Ve oradan kaybolacak · 

. degildirler.» Bir dakika bile azabdan uzakla§tmlmazlar ve iizerlerindeh 
azab hafifletilmez. Olmek veya rahat arasmda ikisinden birisine dair 
isteklerine bir giin de olsa cevab verilmez. 

«Din giiniiniin ne oldugunu sen nereden bileceksin?» Bu ifade kiya
metin durumunu biiyiitmek ic;indir. Sonra bu durumu te'kiden «Yine 
sen, nereden bileceksin din giiniiniin ne oldugunu?>) buyuruyor ve ardm
dan da §U ayetle bunu ac;1khga kaVU§tUrUyor : «0, oyle bir giindiir ki; 
kimse kimseye hie; bir §eyle fayda saglamaz.)) Hie; bir kimse digerine 

tU 



!nfitii.r, 13-19) HAD!SLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSIR! 8351 

fayda veremeyecegi gibi bulundugu halden de onu kurtaramaz. Allah, 
diledigi ve ho§m1d oldugu kimseye fayda saglay1p kurtarma izni verir
se mustesnad1r. Burada §U hadisi zikredelim: Ey Ha§im og1.1llan; kendi
nizi cehennem ate§inden kurtann. Allah'a kar§l size hie; bir §eyle fayda 
saglayamam. ~uara suresinin sonunda (Ayet: 214) bu hadis gec;mi§ti. 
Bu sebeple Allah Teala ((Ve o gun, emir Allah'md1r.ll buyuruyor. Bu 
ayet tlpkl §U ayetler gibidir : ((Kimindir bugiin miilk? Vahid, Kahhar 
olan Allah'md1r.)) (Gafir, 16), ((0 gun de gerc;ek miilk, Rahman'md1r.ll 
(Furkan, 26), ((Din gununun malikidir.ll (Fatiha, 4) Katade: ((0, oyle bir 
gundur ki; kimse kimseye hie; bir §eyle fayda saglamaz. Ve o gun, emir 
Allah'md1r.)) ayeti hakkmda §6yle der: Allah'a andolsun ki o gun, emir 
Allah'md1r. Ama hie; bir kimse orada O'nunla tarti§ma cur'etini gos
teremez. 

. . "' ... . . . 
INFITAR SURESININ SONU 



MUTAFFiFIN S'ORESt 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n adJ.yla. 

1 - Ol~iide ve tart1da hile yapanlann vay haline. 
2 - Onlar· ki; insanlardan bir ~ey aldiklan zaman ken

dileri olc;erek tam alrrlar. . 
3- Ama onlar:a bir ~ey olc;iip tartarak verdikleri za

man eksilk tutarlar. 
4 - Onlar, kendilerinin diriltileceklerini sanriuyorlar 

m1? 
5 - Biiyiik bir giin ic;in. 
6- Ki insanlar 0 giin, alemlerin Rabbmln huztirunda 

duracaklar. 

Tefstr; C. XV. F : 624 
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Vay bile yapanlara 

Nesei ve ibn Mace derler ki: Bize Muhammed ibn Akil-ibn Mike 
aynca Abdurrahman ibn Bi§r'i de ekler- Ali ibn Hi.iseyn .. . Abdullah 
ibn Abbas'm §oyle dedigini bildirdi : Rasulullah (s.a.) Medine'ye gel
diginde, Medine'liler ol~i.i bak1mmdan insanlarm en koti.isi.i idiler. Bunun 
i.izerine Allah TeaJa : «C>l~i.i ve tart1da hile yapanlann vay haline.» aye
tini indirdi de, ol~i.ilerini gi.izelle§tirdiler. ibn Ebu Hatim der ki: Bize 
Ca'fer ibn Nadr .. . Hilal ibn Talk'dan nakletti ki; a, §byle demi§ : Ben, 
Abdullah ibn Omer'le birlikte yi.iri.idi.igi.im s1rada ana dedim ki : Mekke 
halk1 m1, yaksa Medine halk1 m1 insanlarm §ekil bak1mmdan en gi.izeli, 
ol~i.i bak1mmdan en dagrusu? Abdullah ibn Orner dedi ki: Mekke'lilerin 
hakkl var. Allah Teala'mn : «Ol~i.ide ve tartlda hile yapanlarm vay ha
line.» buyurdugunu i§itmedin mi?» 

ibn Cerir Taheri der ki : Bize Ebu Said ... Abdullah'tan nakletti ki; 
adamm biri ana; ey Ebu Abdurrahman Medine halk1 olc;i.iyi.i tam alarak 
yerine geti.riyarlar, demi§ de; a: Olc;i.iyi.i neden tam alarak yerine getir
meyecekler. Allah Azze ve Celle anlar hakkmda : «Olc;i.ide ve tartlda 
hile yapanlarm vay haline.» buyurdu, demi§ ve ayeti boli.imi.in sanuna 
kadar akumu§. Burada hile yapmaktan maksad, olc;i.i ve tart1da artmp 
eksiltmektir. Bir mall insanlardan almca fazla almakta verince de eksik 
vermektir. Bunun i~in Allah Teala ol~i.i ve tart1da hile yapanlara hils
ram, helaki ve felaketi va'dederek arkasmdan bunu §6ylece tefsir edi
yar : «Onlar ki; insanlardan bir §ey ald1klan zaman kendileri olc;erek 
tam allrlar.» insanlardan bir §ey ald1klan zaman haklanm fazlas1yla 
allrlar. <<Ama anlara bir §ey olc;i.ip tartarak verdikleri zaman eksik tu
tarlar.» Az verirler. En dagrusu ( ~ts" !,.ij_, _, ) kelimelerinin mi.itead
di almasldlr ve bu takdirde ( r ) edatl nasb mahallinde alacaktlr. 
Baz1lan ise bunu ( ~j-' !,Jts" ) kelimelerindeki sakll bulunan zami
ri ve te'kid sadedinde kabul etmektedirler ve sozi.in delaleti nedeniyle 
mefulu hazfetmektedirler ki her iki anlayi§ da birbirine yakmd1r. 

Allah Teala ol~i.i ve tart1y1 tam alarak yapmay1 emrederek bir~ak 
ayet-i kerime'de bu kanuyu bildirmi§tir : «Olc;ti.igi.ini.iz zaman da olc;i.i
yi.i tam tutun. Ve dasdagru olc;ekle tartm. Bu, daha hay1rlld1r. Ve netice 
itibanyla daha gi.izeldir.» (isra, 35) En'am sO.resinde ise §6yle buyurur: 
«Ol~i.iyi.i, tartly1 da tam ve dagru yapm. Biz, k·imseye gi.ici.intin yettigin
den ba§kasm1 yi.iklemeyiz.n (En'am, 152) Rahman suresinde de buyu
ruyor ki: «Tartly1 dagru yapm, tart1lam eksik yapmaym.» (Rahman, 9) 
Allah Teala ~uayb (a .s.)m kavmini olc;i.i ve tart1da hile yaptlklan ic;in 
helak etmi§ ve yere batlrmi§tl. 

Mi.iteak1ben Allah Teala anlan tehdid ederek buyuruyar ki : «On
lar, kendilerinin diriltileceklerini sanm1yorlar m1? Bi.iyi.ik bir gi.in i~in .» 
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Bunlar gizli ve a~1k her ~eyi bilen Allah'm huzurunda ~o"k deh~etli bir 
gunde korkun~ bir saatta, zor bir halde dikilip duracaklarmdan endi~e 
etmiyorlar m1? Orada kaybeden k1zgm cehennem ate~ine girdirilir. 

«Ki insanlar o gun, alemlerin Rabbmm huzurunda duracaklar.» 0 
gtin, alemlerir Rabbmm huzurunda yalmayak, ~ml~iplak ve sunnetsiz 
olarak ~ok zor bir durumda s1kmt1, keder ve zorluk i~inde duracaklar. 
Bugun su~lular i~in ~ok Slklcl bir gundur. Allah'm emri hisler ve gu~leri 
a~acak bi~imde onlan ~epe~evre saracaktlr. imam Malik der ki: Nafi' 
Abdullah ibn Omer'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) : «Ki, insanlar o 
gun, alemlerin Rabbmm huzurunda duracaklar» kavli hakkmda ~oyle 
demi~tir: Oyle ki her biri kulaklarmm memesine kadar tere bat1p kay- . 
bolacaktlr. Buhari, Malik ve Abdullah ibn Avn kanahyla Nafi'den bu 
hadisi nakleder. Mtislim de her iki yolla aym hadisi rivayet eder. Aynca 
Salih ve Eyyub ... Abdullah ibn Omer'den bu hadisi nakleder. imam 
Ahmed ibn Hanbel'in lafZl ise ~oyledir: Bize Yezid, Abdullah ibn Omer'
den nakletti ki; o, Rasulullah (s.a.)m §oyle buyurdugunu i~ittim, de
mi~tir: «Ki insanlar o gun, alemlerin Rabbmm huzurunda duracak
lar.'' K1yamet gunu Aziz ve Celil olan Rahman'm azameti onunde diki
lecekler. Oyle ki ter erkeklerin kulak memelerine kadar ula~acaktlr. 

imam Ahmed ibn Han bel der ki: Bize ibrahim ibn ishak ... Mikdad 
ibn Esved'den nakletti ki; o, Rasulullah (s.a.)m ~oyle buyurdugunu 
i~ittim, demi~tir: K1yamet gunu olunca gune~ kullara yakla~tmhr. Oy
le ki bir veya iki mil yakmma getirilir de gune~ onlan eritir. Ve herkes 
yapt1~na gore tere batar. Kimileri topuklarma kadar, kimileri diz ka
paklarma kadar, kimileri omuzlarma kadar tere batarlar. Kimileri de 
butunuyle terin i~ine dalar. Bu hadisi Muslim, Hakem ibn Musa ka
nahyla Yahya ibn Hamza'dan, Tirmizi de Suveyd kanahyla Abdullah 
ibn Mubarek'den nakleder ve her iki nakil de Abdullah ibn Cabir ka
nahyla Rasulullah'a ula~1r. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Hasan ibn Suvar ... Ebu Uma
me'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) ~oyle buyurmu~: K1yamet gunu 
gune~ bir mil yakma kadar yakla~tmhr ve onun ate~i de §U kadar ve ~u 
kadar artmhr. Onun lSISmdan kazanlann kaynad1g1 gibi hayvanlar 
kaynaYlp yanar. tnsanlar i~ledikleri hatalarm mikdarma gore o gun 
tere batmhrlar. Kimileri ayak bileklerine kadar, kimileri bald1rlarma 
kadar, kimileri bellerine kadar tere batmhr, kimileri de tamamen tere 
daldmhr. Bu hadisin rivayetinde Ahmed ibn Hanbel mtinferid kalml§· 
1r. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Hasan ... Ebu U§ane Hayy 
bn Yu'min'den nakletti ki; o, Ukbe ibn Amir'in ~oyle dedigini i§itmi~: 

Ben, Rasulullah (s.a.)m §Oyle buyurdugunu duydum: Giine§ yere yak
tmhr da insanlar tere batmhr. Kimileri topuklarma kadar tere ba-
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tarken, kimileri bald1rlaimm yansma kadar, kimileri dizkapaklanna 
. kadar tere batar. Kimileri uyluklarma kadar tere batarken, kimileri 

bobreklerine kadar, kimileri de omuzlanna kadar tere batar. BaZilan da 
agzmm ortasma kadar tere batar. Eliyle agzm1 kapann§tL Ben Rasu
lullah (s.a.) m boylece i§aret ettigini gordilin. Bir klsnn da buti\nuyle 
terin i~ine dalar. Rasulullah (s.a.) i§aret olsun diye eliyle vurmu§tu. 
Bu rivayette Ahmed ibn Hanbel munferid kalmi§tlr. Bir hadiste de on
lann yetmi§ sene ter i~inde kahp konu§amay~caklan bildirilir. Bunun. 
u~ yiiz sene oldugunu soyleyenler bulundugu gibi, kirk bin sene oldu
gunu soyleyenler de vard1r. On bin yllhk bir surede. bunlann arasmda 
hiikilin verilecektir; ·_ Nitekim Miislim'in Sahih'inde Ebu Hiireyre'den 
merfu' olarak nakledilir ki; o, «mikdan elli bin Yil olan bir gtinde)) diye 
soylemi§tir. lat 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam ... Ebu Hiireyre'den nakletti ki; 
Rasulullah (s.a.) Chfar ogullarmdan Be§ir'e §oyle dedi: Klyamet gtinu s..\l 
sen ne yapacaksm? o gtinde ki insanlar dunya gunlermden ii~ yiiz yll, 
alemlerin Rabb1mn huzurunda dlkilip durdurulurlar. Bu siire i~erisin
de onlara ne gokten bir haber gelir, ne de onlara bu konuda bir haber 
~1kanhr. Be§ir dedi ki: Yardlm dilenilecek Allah't1r. RasUlullah (s.a.) 
buyurdu ki: Yata~na girdigin zaman klyamet gtintintin siklntlsmdan 
ve hesabmdan Allap'a s1gm. ibn Cerir Taheri de bu rivayeti Abdulse
lam kanahyla Ebu Hiireyre'den nakleder. Ebu Davud'un Siinen'inde, 
Rasulullah (s.a.)m k1yamet giinundeki s1kmtlh duru§tan Allah'a sigm
di~ belirtilir. ibn Mes'ud der ki: K1rk Yil ba§lan goge dogru kalknn§ 
olarak ayakta dururlar, onlarla kimse konu§maz. iyileri de, kottileri de 
tere batm1§lard1r. Abdullah ibn Orner de yiiz Yil ayakta dikili kahrlar, 
demi§tir. Her iki rivayeti de ibn Cerir Taheri nakleder. Ebu Davud, Ne-
sei ve ibn Mace'nin Siinen'lerinde Zeyd ibn Habbab kanahyla ... . Hz. 
Ai§e'den nakledilir ki; Rasulullah (s.a.) geceleyin klyama iftitah tek
biriyle ba§lar, on kez tekbir getirir, on kez hamdeder, on kez tesbih eder 
ve on kez istigfar ederdi. Sonra da: Allah'1m beni ba~§la, beni hidayete · 
erdir, bana rlZlk ver--ve bana afiyet ihsan et, derdi. Klyamet gtiniindeki 
ayakta dikilmenin s1kmtlsmdan Allah'a s1gmmm. 
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7- Dogrusu kotiilerin kitab1, muhakkak Siccin'dedir. 
8 - Siccin'in ne oldugunu sen nereden bileceksin? 
9- Yazilmi§ bir kitabtrr. 

10 - Vay haline o giin, yalanlayanlann. 
11 - Onlar ki; din giiniinii yalanlarlat. 
12 - Halbuki onu, azg1n giinahkardan ba§ka kimse ya

lanlamaz. 
13- Ona ayetlerimiz okundugunda; oncekilerin ma

s,o:tllari, der. 
14 - Hayrr, onlann kazandiklan, kalblerini paslandi

np, korletmi§tir. 
15 - Hay1r, dogrusu onlar, o giin Rablar1ndan kesin

likle m.ahrfundurlar. 
16 - Sonra onlar, muhakkak cehenneme yuvarlanacak

lardir. 
17 - Sonra da onlara; yalanlay1p durdugunuz i§te bu

dur, denilecektir. 

Kotiilerin Kitab1 Siccin'dedir 

Allah Tea.Ia ger~egi bildirerek: ((Dogrusu kotiilerin kitab1, muhak
kak Siccm'dedir.>> buyuruyor. Onlann vanp gidecekleri yer Siccin'(:Ur. 
Bu, s1kmt1 anlammad1r. ( ... ) Bu sebeple Allah Teala onun durumunu 
biiyiiterek: ((Siccin'in ne oldugunu sen. nereden bileceksin?>> buyuruyor. 
Onun durumu pek biiyiiktiir. Oras1 siirekli kalman bir zindan ve acik
h bir azab yeridir. Sonra baz1lan Siccin'in yedi kat yerin altmda oldu
gunu soylemi§lerdir. Bera ibn Azib'in uzun hadisinde daha once ge~
tigi gibi, Allah Teala kafirlerin ruhuna: ((Onun yaziSml Siccin'de ya
zm.)) buyurur. Siccin yedi kat yerin altmdadir. Denilir ki; yedi kat ye
rin altmda ye§il bir kayad1r. Ve yine cehennemde bir kuyudur, diyenler 
olmu§tur. 

ibn Cerir Taheri bu konuda garib ve miinker bir hadis nakletmi§
tir ·ki sahih degildir. ~oyle ki: Bize ishak ibn Vehb ... Ebu "Hiireyre'den 
nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur.; Felak, cehennemde 
kapah bir ~ukurdur. Siccin ise a~Ik bir kuyudur. Sahih olan rivayete 
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gore ~~ kelimesi, s1kmtl ve zindan anlamma gelen 
( 0~1 ) kelimesinden tiiretilmi§tir. Mahlukat a§a~ya dogru dii§
ti.ik~e s1kmtlya dalar, yukanya dogru ~1ktlk~a rahatlar. <;iinkii yedi fe- 
lekten her biri altmdakinden daha yiice ve daha geni§tir. Yerler de 
boyle. Her bir yer, altmdakinden daha geni§tir. Nihayet mutlak al~ak
hga ve en dar mahalle vanhr ki, buras1 yedi kat yerin ortasmdaki mer
kezdedir. Fas1klarm ve azgmlarm varacag1 yerin cehennem oldugunu 
ve buras1 da a§agllarm a§agiSI oldugunu Allah Teala Tin suresinde: 
«Dogrusu Biz, insam en giizel bi~imde yarattlk. Sonra onu a§a~lann 
a§ag1sma dondiirdiik. Yalmz iman edip salih amel i§leyenler miistes
nadir.» (Tin, 4- 6) buyurmaktad1r. Burada ise; «Dogrusu kotille
rin kitab1, muhakkak Siccin'dedir. Siccin'in ne oldugunu sen ne
reden bileceksin?>> buyuruyor. Bu, s1kmtmm ve a§ag1hgm her ~e§idini 
i~erir. Nitekim Allah Teala Furkan suresinde §oyle buyurmaktad1r: «El
leri boyunlanna bagh olarak onun en dar bir yerine atlld1klan zaman, 
orada yok olup gitmeyi isterler.>> (Furkan, 13) 

«Yazilffil§ bir kitabtadir.» Bu ayet, «Siccin'in ne oldugunu sen ne
reden bileceksin?» ayetinin tefsiri degildir. Sadece kotiiler ic;in yazllffil§ 
olan Siccin ak1betinin tefsiridir. Yani yaz1hp bitirilmi§ bir kitabtadlr. 
Bu kitaba k~mse ne daha fazla yaz1 yazabilir, ne de yaz1lam eksiltebi
lir. Muhammed ibn Ka'b el~Kurazi boyle demi§tir. 

((Vay haline o gun yalanlayanlarm.» K1yamet giinii Allah'm ken
dileri i~in va'dettigi Siccine ve horlay1c1 azaba ~arptmld1klan giin ya
lanlayanll:trm vay haline. Vay haline anlamma gelen «veyh> kelimesi 
iizerinde daha once (Bakara, 79) yeterince bilgi verilmi§ti, burada tek
rarma gerek yoktur. Bundan maksad l1elak ve mahvolmad1r. Nitekim 
vay falancaya dendigi zaman, helak oldu, mahvoldu denilmek istenir. 
Miisned ve Siinen kitablarmda Behz ibn Hakim kanahyla ... Hayde'den 
nakledilir ki; Rasulullah (s.a.) §byle buyurmu§tur: insanlan giildiir
mek i~in konu§up da yalan soyleyen kimseye veyl olsun. Veyl ona, veyl 
ona. 

Sonra Allah Teala kafir, facir ve yalanlayicilarm durumunu a~Ik
layarak: «Onlar ki; din giiniinii yalanlarlar.» buyuruyor. K1yametin vu
kuunu dogrulamazlar. Gelecegini kabul etmezler ve uzak bir hal olarak 
dii§iiniirler. 

«Halbuki onu, azgm giinahkardan ba§ka kimse yalanlamaz.>> Fiil
lerinde haddi a§an, haram1 i§leyen, miibah1 yapmaktan oteye ge~ip fi
illerinde ve sozlerinde giinaha uzanan kimselerden ba§kas1 yalanlamaz. 
0, konu§tugu zaman yalan sayler, vaadettigi zarnan doner, dii§manllk 
ettigi zaman kotiile§ir. 

((Ona ayetlerimiz okundugunda; oncekilerin masallan,n der. Allah'
m kelamm1 RasUliiniin dilinden i§ittiginde onu yalanlar ve onun hak-

(\ 
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kmda kotii zan besleyerek eskilerin kitaplarmdan derlenip uydurulmw~ 
sozler oldugunu kabul eder. Allah Teala'nm bir ba§ka ayette buyurdugu 
gibi: «Onlara: Size Rabbmtz ne indirdi? denildigi zaman; ge<;mi§lerin 
masallanm, derler.» (Nahl, 24), <<Ve dediler ki: Oncekilerin masallan
dtr. Ba§kalarma yazdmp sabah ak§am kendisine okunmaktadtr.» (Fur
kan, 5) 

Bunlara cevaben Allah Teala buyuruyor ki : <<Hay1r, onlarm kazan
dtklan, kalblerini paslandmp koreltmi§tir.» Haytr, mes'ele onlarm zan
nettikleri ve soyledikleri gibi degildir. Bu Kur'an, eskilerin masah de
gildir. Aksine o, Allah'm kelamtdtr, Rasulii vasttastyla indirmi§ oldugu 
vahyidir. Onlarm kalblerinde §iiphe bulundugu i<;in imanm girmesi on
lenmi§ ve perdelenmi§tir. <;iinkii onlarm kalblerinde pek <;ok giinah ve 
hatadan ba§ka · bir §ey yoktur. Bu sebeple Allah Teala, «Haytr, onlarm 
kazandtklan, kalblerini paslandmp koreltmi§tir.n Pas ve karahk kafir
lerin kalblerini kaplar. Bulut, iyilerin, pusu ise Mukarrebuun'un kalbini 
kaplayabilir. ibn Cerir, Tirmizi, Nesei ve ibn Mace, muhtelif yollarla . .. 
Ebu Hiireyre'den naklederler ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§tur: 
Kul, bir giinah i§lediginde kalbinde siyah bir nokta belirir. Giinahtan 
tevbe ederse kalbi cilalamr. Giinah1 artarsa i§te bu Allah Teala'mn: 
«Hay1r, onlann kazand1klan, kalblerini paslandmp koreltmi§tir .>> kavli 
ile kasdedilendir. Tirmizi; bu hadis, hasendir, sahihtir, der. Nesei'nin 
lafz1 ise §6yledir: Kul, bir hata i§ledigi zaman kalbine siyah bir nokta 
yer eder. Eger kul giinahtan vazge<;ip tevbe ve istigfar ederse, kalbi cila
lamr. §ayet giinaha donerse nokta biiyiitiilerek biitiin kalbini istila 
eder. i§te Allah Teala'mn: «Hay1r, onlann kazand1klan, kalblerini pas
landmp koreltmi§tir. >> kavlindeki paslanma budur. Ahmed ibn Han
bel der ki: Bize Safvan ibn isa .. . Ebu Hiireyre'den nakleder ki; Rasu
lullah (s.a.) §oyle buyurmu§: Dogrusu mii'min, giinah i§lediginde kal
binde siyah bir nokta olu§ur. Eger tevbe edip vazge<;er ve istigfar eder
se kalbi cilalamr. §ayet giinah1 artmrsa, siyah nokta da artar en so
nunda biitiin kalbini kaplar. i§te Allah Teala'mn Kur'an-1 Kerim'inde : 
«Hayir, onlarm kazand1klan, kalblerini paslandmp koreltmi§tir. n kavli 
ile zikredilen pas budur. Hasan el-Basri ise der ki: Bu, giinah iistiine 
giinahtlr. Nihayet kalb korelir ve oliir. Miicahid, ibn Cerir, Katade, ibn 
Zeyd ve ba§kalan da boyle demi§lerdir. 

<<Haytr, dogrusu onlar, o gun Rablanndan kesinlikle mahrumdur
lar.» K1yamet giinii onlarm konag1 ve duragi Siccin'dir. Ve aynca ktya
met giinii onlar, yaratic1lanm ve Rablanm gormekten ahkonulmu§ ve 
mahrum birakilmi§lardir. 

imam Ebu Abdullah e§-§afii der ki : Bu a yet k1yamet giinii mii'
minlerin Aziz ve Celil olan Allah'I goreceklerine delildir. imam §afii 
merhumun soyledigi bu soz, son derece giizeldir. Ve bu ifade, Allah Te-
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A.la'nm «Birtaklm yiizler o giin parlayacak, Rablarma bakacaklardlr., 
(K1yame, 22-23) kavlinin anlammm da delalet ettigt gibi yerinde ve anla
§Illr bir. istidlaldir. Mii'minlerin ahirette Aziz ve Celil olan Rablarmi gO
receklerine dair pek~ok sahih ye miitevatir hadisler vard1r. Yiice cermet 
bah~elerinde ve klyamet sahA.smda gozleriyle Rablarmi goreceklerdir. 
Nitekim ibn Cerir Taberi, Muhammed ibn AmmA.r kanallyla ... Hasan'
dan nakleder ki; o, bu ayete §Oyle mana vermi§tir: Perdeler a~lllr, mii'
minler ve katirler ona bakarlar. Sonra kafirlere bir perde gerilir, mii'
minler her sabah ve ak§S.rn ona bakarlar. Ya da Hasan'm i!A.desi buna 
benzer bir sozdiir. 

ccSonra onlar, muhakkak cehenneme yaslanacaklardlr.» Aynca on
lar Rahman'1 gormekten mahrum olduklan gibi, cehennem ehlidirler 
de. «Sonra da onlara; yalanlaYIP durdugunuz i§te budur, denilecektir.>> 
Onlarm kulaklanru patlabrcasma ihtar ile kii~iimsenerek ve onemsen
meyerek kendilerine; i§te yalanlaYIP durdugunuz budur, denilecektir. 

----- i Z A HI-----

ccDogrusu kotiilerin kitab1, muhakkak Siccin'dedir., Yani onlann 
i§lerinin yaz1ldig1 yer Siccin'dir. Abdullah ibn Omer der ki: Siccin yedi 
kat yerin alt1d1r. Kafirlerin ruhlan oradadu. Begavi, Sa'lebi'nin isnA.
diyla Berra'dan nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Sic
em, yedi kat yerin en altld1r. illiyyin ise," yedi kat gogun iistiinde, Ar§'
m altmdad1r. §imr ibn Atiyye der ki: Abdullah ibn AbbA.s, Ka'b el-Ah
bar'a geldi ve: Bana Aziz ve Celil olan Allah'm ccDogrusu kotillerin ki
tabi, muhakkak Siccin'dedirll kavli hakklnda bilgi ver, dedi. KA'b el
Ahbar dedi ki: Kotillerin ruhu goge ~1kanhr da gok onlan kabul etmek
ten ka~m1r. Sonra yere indirilir, yer de onlan kabul etmekten ka~rmr; 
Nihayet yedi kat yerin altma girdirilir ve en sonunda Siccin'e indiri!ir. 
Siccin, iblis'in ordulanrun bulundugu yerdir. Onun i~in Siccin'de bir 
defter ~1kanhr, numaralamp miihiirlenir ve iblis'in ordulanrun altma 
konur. Onun i~inde k1yamet giinfuideki hesabm bilgileri ve felAket ya
zihdlr. Denildi ki; Siccin, yedi kat yerin altmda bir ye§il kayadlr. Gogun 
ye§illigi bundand1r. Bu kaya dondiiruliir ve altma kotillerin kitAb1 ko
nur. Vehb ibn Milnebbih dedi ki: Bu, iblis'in hakimiyetinin sonudur. 
Hadiste Felak'm cehennemde ortiilu bir kuyu, Siccin'in de cehennemde 
a~1k bir kuyu oldugu varid olrnu§tur. Denildi ki: <<Siccin'dedir» kavlin
den maksad husran ve sap1khktadir, demektir. Ve yine bu kelimenin 
hapis anlamma gelen ( ~I ) kelimesinden almrnl§ oldugu da 
soylenrni§tir. Bu takdirde mana; onlar hapis ve ~ok Slklnb i~indedirler, 
demek olur. (Hazin, Lubab, VI, 472) 

----------,00o----------

MtJ 
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18 - Dogrusu iyilerin kitab1, illiyyin'dedir. 
19 - !lliyyin'in ne oldugunu sen nereden bileceksin? 
20- Yaz1lm1~ bir kitabtlr. 
21- Gozde melekler onu goriir. 
22 - Siiphesiz iyiler, Naim'dedirler. 
23- Tahtlar iizerinde tema~a ederler. 
24 - Sen, o nimetin giizelligini yiizlerinden tarurs1n. 
25 - Onlara miihiirlii, halls bir ~arabtan ic;irilir. 
26- Onun sonu misktir. Cyleyse yan~anlar, bun~ 

ic;in yan~s1nlar. 
27- Onun tkatkiSI yiice kaynaktandir. 
28 - Bir p1nar ki; -gozdeler ondan i<;erler. 

iyilerin Kitab1 illiyyin'dedir 

Allah Teala bir hakikat olarak: ((Dogrusu iyilerin kit~.b1, tlliyyin'
dedir.n buyuruyor. iyiler, kotiilerin hilafma illiyyin'e varacaklard.u. 11-
liyyin, Siccin'in tersinedir. A'me§ ... Hilal'den nakletti ki; HaZir bulun
dugum bir mecliste Abdullah ibn Abbas Ka'b'a Siccin'i sordugunda o; 
yedinci yerdir ve orada kafirlerin ruhlan bulunmaktadir, demi§ti. illly
yin'i sordugunda da o, yedinci goktedir ve orada mii'minlerin rUhlan bu
lunmaktadir, demi§ti. Daha ba§kalan da illiyyin'in yedinci gokte oldu
gunu s6ylemi§lerdir. ibn Ebu Talha, ibn Abbas'tan: ((Dogrusu iyilerin 
kitab1, illiyyin'dedirn kavline; cennettedir, diye mana verdigmi nakle
der. Avfi'nin, ibn Abbas'tan nakline gore de; onlarm ameli gokte Allah 
katmdadir, diye mana vermi§tir. Dahhak da boyle der. Katade illiyyin'in, 
Ar§'m sag ayagi ot4ugunu s6yler. Ba§kalan da illiyyl.n'in Sidre el-Miin
teha'nm yanmda oldugunu soylerler. 

A~Ik olan odur. ki illiyyin, yiicelik anlamma gelen ( _,.WI ) 
kelimesinden almmi§tlr. Yiiksele~ ve yiicelen her §ey biiyiir ve geni§ler. 
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Bu sebeple Allah Teala illiyyin'in durumunu yiiceltip yukselterek bu
yuruyor ki: ((illiyyin'in ne oldugunu sen nereden bileceksin?)) Ve ardm
dan da onlar ic;in yaZilanlan peki§tirerek: ((YaZllnu§ bir -kitabt1r. GOzde 

· melekler onu gortir.)) buyuruyor. GOzde melekler, Mukarrebful'dur. Ka
tade. bOyle der. Avfi, ibn Abbas'tan nakleder ki; ona yakm olan gokte 
yqayan herkes onu gorur. 

~~~uphesiz iyiler., Naim'dedirler.)) Klyamet gtinu onlar nimetler ic;e
risinde geni§ lutuflann sergilendigi cermetlerdedirler. ((Tahtlar tizerin
de tem8.§8. ederler.n Denildi ki: Bunun manas1 §Udur: Mtilklerine ve Al
lah'm kendilerine verdigi hayra sonmez, bitmez ve parsumez lutfa, taht
lann uzerinden bakarlar. Ve yine denildi ki: Bunun manas1; onlar ((taht
lar tizerinde)) Aziz ve Celil olan Allah'1 ((tema§a · ederler.)) demektir. Bu 
ifade Allah Teala.'mn kottileri tavsif ederken buyurdugu: 11Haytr, dog
rusu onlar, Rablanndan kesinlikle mahrfundurlar.)) ayetine mukabildir. 
Ve iyilerin tahtlan ve ko§kleri uzerinden A~iz ve Celil olan Allah'a ba
kacaklanni belirtmektedir. Nitekim daha once Abdullah ibn Omer'den 

t nakledilen bir hadiste : Cennet ehlinin makam bak1mmdan en a§ag1da 
olan1, iki bin ytlhk mesafeden mtilktine baklp en yaklmm gordugu gibi 
en uzagtm da gorenin makanndlr. Cennet ehlinin makam baklnnndan 
en yiice olam da Aziz ve Celil olan Allah'a gtinde iki kere bakanm ma
kanudir, buyurmu§tu. 

11Sen, o nimetin guzelligini yiizlerinden tamrsm.)) Sen onlann yiiz
lerine bakt1gtn zaman nimetin guzelligini ha§meti, sevinci, tisttinlugu, 
feragatl ve ic;inde yiizdtikleri yiice nimetin §atafatim yiizlerinden ta
mrsm. 

((Onlara mtihurlu, halis bir §arabtan ic;irilir.l) Onlara cermet ic;ki
sinden ic;irilir. ( j~)l ) kelimesi ic;kinin isimlerinden biridir. ibn 
Mes'ud, ibn Abbas, Mucahid, Hasan, Katade ve ibn Zeyd ooyle derler. 
imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Ha.San. :. Ebu Said el-Hudri'den 
nakleder ki; Rasulullah ~s.a. ) §oyle buyurmu§: Hangi mu'min, susa
ffil§ bir mu'mine bir ic;ecek ic;irirse; Allah da klyamet gtintinde ona mu
htirlti halis bir §arabtan ic;irir. Hangi mu'min ac; bir mu'mini doyurur
sa; Allah da onu cermet meyveleriyle doyurur. Hangi mu'min, c;1plak bir 
mu'mine bir elbise giydirirse; Allah da ona cermetin gtizelliklerinden 
giydirir. 

110nun sonu misktir.l) Yani o misk ile kan§tmlml§tlr. Avfi, tbn Ab
bas'tan nakleder ki; Allah Teala onlara ic;kiyi oylesine guzelle§tirir ki 
sonunda o, misk gibi olur. Boylece misk ile sona erdirilir veya mtihur
lenir. Katade ve Dahhak bOyle demi§lerdir. ibrahim ve Hasan ise 110nun 
sonu misktir.)) kavline; neticesi Inisktir, anlannm vermi§lerdir. ibri Ce
rir Taberi der ki : Bize Abd ibn Humeyd ... Ebu Derda'mn 110nun sonu 
misktir.l> kavli hakkmda §oyle dedigini bildirir: Gumti§ gibi bembeyaz 
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bir §arabtir. i~eceklerini onunla muhurlerler. Eger dunya ehlinden bir 
ki§i parmagm1° ona batmp ~1karsayd1, butun canhlar onun guzelligini 
gorurlerdi. ibn Ebu Necih Mucahid'den nakleder ki; o: «Onun sonu 
misktir.» kavline onun kokusu misktir, anlarmm vermi§tir. 

«Oyleyse yan§anlar, bunun i~in yan§Smlar.>> Ovtinenler bOyle bir 
hal i~in ovtinsuriler. Yan§anlar bOyle bir hal i~in yan§lp onunla bqka
lanna kar§l ovtinstinler. Bu ayet-i kerime Allah Teala'nm §U kavli gibi
dir: ~~c;ah§anlar i§te bunun gibisi i~in ~ah§Smlar.» 

«Onun . katkls1 ytice kaynaktandtr.» Bu §arabm «an§trm, tesnim 
adl verilen §arabtandlr. Tesnim cermet ehlinin i~ecegi i~kilerin en U.S- 0 

tun ve en degerlisidir. Ebu Salih ve Dahhak bOyle der. 
((Bir pmar ki; gozdeler ondan i~erler.>i Bu ~e§meden sadece Mu

karreblln adl verilen gozdeler i~er ve sagctlar i~in de yalmzca bir kan
§lm i~erisinde katlk olarak verilir. ibn Mes'ud, ibn Abbas, MesrUk, Ka
tade ve ba§kalan bOyle demi§lerdir. 

29 - Dogrusu su<; ir?lemi~ olanlar, mii'minlere giiler-
lerdi, 

0 

30 - Yanlanndan .ge<;tiklerinde birbirlerine goz klr
parlardl. 

31 - Ailelerinin yamna dondiiklerinde, eglenerek do
nerlerdi. 

32 - Onlar1 -gordiikleri vakit; muhakkak bunlar saplk
lardlr, derlerdi. 

33 - Halbuki onlar, bunlar1n iizerine gozciiler olarak 
gonderilmemi~lerdi. 

34 - i~te bugiin de iman edenler o kafirlere giilerler, 
35 - Tahtlar iizerinde, bakarak, 
36 - 0 okiifredenler, yapageldiklerinin cezasina c;arptr 

nld1lar m1 ~iye? 
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Su~ i¥Ie~ Olanlar 

Allah Teft.lft., mucrimlerin diinya diyft.nnda iken mii'~lere gillduk
lerini, onlan ku~funseyip kendileriyle alay ettiklerini ve mu'minlerle 
kar§llqmca birbirlerine goz klrptlklanru ve onlara hakaret ettiklerini 
haber vererek buyuruyor ki: «Ailelerinin yaruna dondiiklerinde, eglene
rek donerlerdi.>> Bu mucrimler, evlerine dondiiklerinde eglenerek dO
nerlerdi. Yani istediklerini bulduklan halde Allah'm kendilerine ihsan 
ettigi nimete · §Ukretmezler ve yalruzca mu'minleri ku~umseyip klskarur 
ve onlarla ugra§lrlardl. , 

ccOnlan gordiikleri vakit; muhakkak bunlar sap1klardlr, derlei'di.n 
Ciinkii onlar kendilerinin dinlerine uymuyorlardl. Muteaklben Allah 
Teft.lft. buyuruyor ki: 

ccHalbuki onlar, bunlann uzerine gozciller olarak gonderilmemi§ler .. 
di.>> Yani bu mucrimler, mu'minlerin ne yaptlklanru, ne soylediklerini 
gozetlemek uzere gonderilmemi§lerdi ve kendilerine bOyle bir gorev veril
mi§ degi!di. Oyleyse neden gozlerini onlara dikip mii'minlerle ugra§lyor
lardl? Allah Tea.IA.'nm buyurdugu gibi: • <<Buyurdu ki: Y1k1hp gidin i~e
risine. Benimle konu§maym. Ciinku kullanmdan bir ziimre vard1 ki; 
onlar: Rabb1rmz, inand1k, art1k bagt§la bizi, merhamet et bize. Sen, mer
barnet edenlerin en haytrhsiSm, diyordu. Siz ise, onlan alaya allyordu
nuz. Oyle ki size Benim zikrimi unutturdular. Ve siz, onlara hep gillu
yordunuz. Sabrettiklerinden dalayt bugun onlan miik8.fat1and1rdlm. 
Dogrusu onlar, kurtulu§a erenlerin kendileridir.» (Mii'minun, 108-111) 
Bu sebeple bu surede de buyuruyor ki: 

«i§te bugiin de iman edenler o kafirlere giilerler.» Yani k1yamet 
giinu. Onlar nas1l bunlara gilluyorlar idiyse, klyamet giinu de onlar bun
lara gillerler. 

c<Tahtlar · uzerinde, bakarak.» Mucrimlerin onlar1 sap1klar sanma
lanna kar§Ihk olarak onlar, Aziz ve Celil olan Rablanna bakarlar. Ciin
ku onlar sap1k degildirler, aksine Allah'm gozde dost1and1rlar. Allah'm 
ikram dolu yurdunda onlar Rablanna bakarlar. 

«0 kiifredenler, yapageldiklerinin cezasma ~arptmldilar m1 diy~?» 
0 kiifredenler mii'minlerle alay edip onlan kuc;iik gormelerinin kar§Illgi 
olarak cezalandmldilar rm, yo~a cezalandmlmadilar rm? diye. Yani on
lar en mu~emmel ve uygun ceza ile cezalandlnlrm§lardlr. 

MUTAFFiFiN ·SURESiNiN SONU 
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iN§iKAK SiJRESt 

(Mekke'de nizil olmu~tur.) 

MA.lik, Abdullah ibn, Yezid kanallyla Ebu Seleme'den nakleder ki; 
Ebu Hiireyre onlara ill§ikak suresini okumu§ ve secde yaprm§tir. DOnup 
gelince de Rasulullah (s.a.)m bu surede secde yaptigmi kendilerine ha
ber vermi§tir. Bu hadisi Mtislim ve Nesei de Malik kanallyla Ebu Hu
reyre'den rivayet · ederler. 

Buhari der ki: Bize Ebu Nu'man ... Ebu Rati'den naldetti ki, o; ben 
Ebu Hureyre ile birlikte namaz kildlm, o in§ikak suresini okudu ve sec
de etti. Ona sordugumda Ebu'l-Kas1m'm ar~asmda da secde etmi§tim. 
Ona. ula§mcaya kadar ·secde etmeye devam edecegim, demi§ti. Aynca 
Buhari bu rivayeti Mtisedded kanallyla .. . Ebu Rafi'den nakleder. Son
ra yine Mtisedded kanallyla Ebu Rafi'den, bir ba§ka tarikle nakleder. 
Mtislim, Ebu Dav'lld, Nesei de muhtelif yollafla Stileyman ibn Tarhan 
kanahyla Ebu Rafi'dlm bu hadisi rivayet ederler. Muslim ve stinen sa
hipleri SUtyan ibn Uyeyne kanahyla -Nesei, Sufyan es-Sevri'yi de Ha
ve eder- Eyy'llb ibn Musa'dan.,. 0 da Ebu Hureyre'den nakleder ki; o,. 
§Oyle demi§tir: Biz ill§ikak ve A'lak surelerini okudugumuzda Rasulul
lah ile beraber secde etmi§tik. 
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. Rahman ve Rahim olan Allah'1n adlyla. 

1 - GOk yanld!g1 zaman, 

(·CUz: 30; SQre M 

2 - Rabbina boyun egdiginde ki 0, zaten boyun ege· 
cektir. 

3- Yer diizeltildigi zaman, 
4 - l~inde olanlan dl~an atip bo~aldlg1 zaman, 
5 - Ve Rabb1na boyun egdiginde, ki o, boyun egecek· 

tir. 
6 - Ey insan; ·sen Rabb1n i~in ~ah~1p c;abalad1n, niha· 

yet O'na kavu~aks1n. 

7 - Kimin de kitab1 sagmdan verilirse; 
8- Kolayca bir hesab ile muhasebe edilecektir. 
9 - Ve ailesine de sevin~li olarak donecektir. 

10 - A.ma kimin de kitab1 arkas1ndan verilirse; 
11 - Derhal helakini temenni edecektir. 
12 - Ve ~1lg1n aleve girecektir. 
13 - <;unku o, ailesi i~inde rken ~rmar1kt1. 
14- 0, hi~ donmeyecegini sannu~t1. 
15- Hay1r, muhakkak Rabbi onu gormekteydi. 

GOk Yanichi'tnda 

Allah Teala buyuruyor ki : «GOk yanld1~ za.man.>~ Bu, k1yamet gu
nudur. 

11Rabbma boyun e~di~inde. >~ Rabb1m dinleyip emrine itaat ettigin
de ve Rabbmm buyrugu dogrultusunda yanlma emrini yerine getirdi· 
ginde «0, zaten boyun egecektir . >~ Onun Rabbmm eprrine boyun egmesi 
hakk1d1r. <;unku senin Rabbm; kar§I konulamayan ve alt edilemeyen 
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yucelerin yucesidir. Aksine 0, her §eyi emri altma alml§ ve her §eyi ken
di buyruguna boyun egdirmi§tir. 

«Yer duzeltildigi zaman.» Serilip, yayl11p, geni§letildigi vakit. ibn 
Cerir Taberi merhum der ki:. Bize ibn Abd'Ul-A'la ... Ali ibn Hiiseyn'
den nakletti ki; RasUlullah (s.a.) §oyle buyurmu§: K1yamet giinu oldu
gunda Allah, yeri pamuk sergisi gibi serer. Oyle ki insanlardan her bir 
ferdin, ancak iki ayagm1 koyacag1 kadar yeri bulunur. Bu s1rada Rah- / 
man'm sagmdan ilk ~agmlan ben ve Cebrail oluruz. Allah'a andolsun 
ki; Cebrail Onu daha once gormemi§tir. Ben derim ki: Ey Rabb1m, bu 
(Cebrail) bana bildirdi ki; Sen, onu (Cebrail'i) bana el~i olarak gon
dermi§Sin. · Aziz ve Celil olan Allah buyurur ki: Dogru soylemi§. Sonra 
ben, §efaat eder ve derim ki: Ey Rabb1m; dunyanm her tarafmda kulla
rm Sana kulluk ettiler. i§te bu, makam-1 Mahmud'dur. 

(( ic;inde olanlan di§an atlp bo§aldigi zaman.» ic;inde bulunan olu
leri di§an atlp onlardan kurtuldugu zaman. Mucahid, Said ve Katade 
bOyle der. «Ve Rabbma bOyun egdiginde, ki o, zaten boyun egecektir.» 
Az once bu ayetin tefsiri ge~ti. 

11Ey insan; sen Rabbm ic;in ~ah§IP ~abaladm.» Rabbm i~in ko§tun 
ve pek c;ok i§ler yaptm. 11Nihayet O'na kavu§acaksm.» Nihayet sen, yap
tlgm iyilik ve kotiilukle kar§I kar§Iya geleceksin. Ebu Davud et-Tayali
si'nin ... Cabir'den naklettigi hadis buna delalet eder. Bu hadiste Rasu
lullah (s.a.) buyurur ki: Cebrail §Oyle dedi : Ey Muhammed; diledigin 
kadar ya§a, muhakkak ki oleceksin. Diledigin kadar sev, muhakkak ki 
ondan aynlacaksm. istedigin gibi amel et, muhakkak ki ona kavu§acak
sm. insanlardan baz1lan da «O'na» kavlindeki zamiri . 11Rabbm i~in>> 
kavline gondermektedirler. Ve bu takdirde mana: Sen Rabbma kaVU§a
caksm olur. DolaYIStyla Rabbm, yaptlgm amele gore seni cezalandira

k, c;ah§IP c;abalamamn kar§thgmi verecektir. Bu durumda her iki rna
cia birbirini gerektirir. Avfi, ibn Abbas'tan nakleder ki; o: «Ey insan; 

n Rabbm ic;in c;ah§Ip c;abaladm, nihayet O'na kavu§acaksm.>> kavline 
e mana vermi§tir: Sen, yapaca~n amele gore Allah'a kavu§acaksm. 
lin hay1r ise hay1r, §er ise §er ile. Katade de der ki: Ey ademoglu, 

c;ah§IP c;abalaman onemsizdir. Kim, Allah'a itaat konusunda c;a
p abalarsa yapsm, Allah'tan ba§ka guc; sahibi yoktur. 

K.imin de kitab1 sagmdan verilirse; kolayca bir hesab ile muha-
be edilecektir.» Kolay ve zahmetsiz. Ona, yapttklanmn butun ince

likleri sorulmayacaktlr. <;unku yapt1g1 §eylerden, tum incelikleriyle hesa
ba ~kilecek kimse muhakkak mahvolacaktlr. Nitekim imam Ahmed 
ibn Hanbel der ki: Bize ismail. .. Hz. Ai§e'den nakletti ki; Rasulullah 
(s.a .) §Oyle buyurmu§tur :. 



.. 
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HesA.t>1 tartl§Ilan azA.blandmhr. Hz. Ai§e der ki: Ben, Allah TeA.la 
ccKolayca bir hesA.b ile muhA.sebe edilecektir.)) buyurinuyor mu? dedim 
de, Rastllullah (s.a.): Bu, sadece arz makammdadlr. Qiinku hesA.b1 kl
yamet giinu tarti§Ilan, azA.bl.andmhr. Buhari, Mtislim, Tirmizi, Nesei 
ve ibn Cerir Taberi de Eyyllb es-Sahtiyani'nin hadisinden ooylece nak
lederler. ibn Cerir Taberi der ki: ibn Veki' ... Hz. Ai§e'den nakletti ki; 
Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: ' 

ill ' • , ' • • , • ,..,... !, • , • ' , 't- :..:.~ ~., . J _, :.' "";lj ::..w '~ )II t.1:Al\,.,. ~ .. , , '"·'~J ~ . , . .. ~ ~ ..r: . , .. .., r _,._ . -~'~ . , 

~ 
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, Zt( ~I ~ ·"" .. ,~J ~l1:..Ll\ i;_,;_·.;Zt·_ .;,•'11!}11''~ . - ,,. ~ .. .., . ... . , ~ u , '-' ~·, tJ 

Muhakkak ki klyamet giintinde hesaba ~ekilen herkes azablandln
lacaktlr. Ben dedim ki: Allah Teala: «Kolayca bir hesA.b ile muhAsebe 
edilecektir.)) buyurmuyor mu? RasUlullah (s.a.) buyurdu ki: Bu, arz
dlr. f}uphesiz ki hesA.b1 tartl§llan azA.blandmhr. RasUlullah (s.a.) elinl 
parmaklannm iizerine koyarak sank! n\ikte yap1yor gibiydi. Bu hadisi 
AID.r ibn Adiyy de ... Hz. Ai§e'den rivayet eder. BuhA.ri ve Miislim de 
Ebu Y11nus kanahyla ... Hz. Ai§e'den rivA.yet ederler. 

ibn Cerir Taberi der ki: Bize Nasr !bn Ali ... Hz. Ai§e'nin §Oyle dedi
~ bildirdi. HesA.b1 tartl§llan -veya hesA.ba ~ekilen demi§tir- azA.b
landlrilir. Sonra Hz. Al§e demi§ ki: Kolay hesab, Allah TeA.la'ya arzolu
nan hesA.btrr. 0, bunlan gortir. imam Ahmed ibn Hanbel dedi ki: Bize 
IsmAil... Hz. Ai§e'nin §Oyle dedigini nakletti: Rasulullah (s.a.)m na
mazlannda bazan §Oyle dedigini i§itmi§tim: Allah'rm, beni kolay bir he
sA.bla muhasebe et. Namazrm bitirince dedim ki: Ey Allah'm Rastllu, 
kolay hesA.b nedir? Rastllullah (s.a.) buyurdu ki: Allah'm ki§inin kitA.
bma baklp ondan vazg~mesidir. Ey Ai§e, §tiphesiz ki hesA.ba ~ekilen o 
giin hel8.k olur. Bu hadis Mtislim'in §artma gore sahihtir. 

<eVe A.ilesine· de sevin~le donecektir.)) Cennette ailesine sevin~le, 
Aziz ve Celil olan Allah'm kendisine lutfettigi ihs8.nlara imrenerek dO
necektir. KatA.de ve DahhAk bOyle derler. Taberani de Rasulullah'm 
kolesi SevbA.n'm §oyle dedigmi bildirir: Siz, bilinmeyen i§ler i§liyorsu
nuz. Amelini bilen ki§i, 8.ilesine sevA.ba nail, sevin~li ve kendinl yenmi§ 
olarak doner. 

ccAma kimin de kitA.b1 arkasmdan verilirse.)) S1rtmm otesinden, sol 
tara!mdan verilirse. Eli arkasma uzat1hp kitA.b1 ooylece· verilirse, c<Der-
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. hal helakini temenni edecektir.n Hiisran ve helakini isteyecektir. «Ve 
~1lgm aleve girecektir. <;iinkii o, ailesi i~inde iken §lmanktl.n Sevin~li 
olarak i§lerin neticesini dii§iinmezdi. Oniindeki hallerden ~ekinmezdi. 
l§te bu basit sevincin pe§inden, uzun bir hiiziin geliverdi. «0, hi~ don~ 
meyecegini sanmi§tl.n Oldiikten sonra tekrar Allah'a doniip varmaya
cagmi samyordu. ibn Abbas, Katade ve ba§kalan boyle demi§lerdir. 
( .)yll ) kelimesi donmek anlammad1r. 

<•Hay1r, muhakkak Rabbi onu gormekteydi.n Hay1r, Allah onu ilk 
yaratt1g1 gibi dondiirecek ve yaptlg1 amel haYir ise hayir, §er ise §er 
olarak cezaland1racaktlr. <;iinkii 0, kulunu gormekte, onu bilip yaptlk
lanndan haberda.r bulunmakta idi. 

16 - And ederim o ~afaga, 
17 - Geceye ve derleyip toplad1g1 ~eye . 

18 - Ve toplu hale geldigindeaya. 
19 - Muhakkak siz, bir durumdan digerine ugratlla-

cakslnlz. 
20 - Oyleyse, ne oluyor onlara da inanm1yorlar? 
21 - Ve Kur'an okundugu zaman secde etmiyorlar. 
22 - Bilakis o kiifredenler, yalanhyorlar. 
23 - Halbuki Allah, onlann saklad1klann1 en iyi bi- . 

endir. 
24 - Onlara elim bir azab1 mujdele. 
25 - Ancak iman edip salih amel i~leyenler mustesna. 

Onlara bitip tukenmeyen bir ecir vard1r. 

And Olsun ~afaga 

Ali, ibn Abbas, Ubade ibn Samit, Ebu Hiireyre, ~eddad ibn Evs, 
Abdullah ibn Orner, Muhammed ibn Ali, ibn Hiiseyn, Mekhul, Bekr ibn 

T efsir ; C . XV. F : 525 

• 
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Abdullah, Biikeyr ibn E§ecc, Malik, ibn Ebu Zeyd ve Abdiilaziz ibn Ebu 
Seleme buradaki «§afak» kelimesinin klZllhk anlamma geldigini soyle
mi§lerdir. Abdiirrezzak ise Ma'mer kanahyla .. . Ebu Hiireyre'nin; beyaz 
§afak, dedigini nakleder. Miicahid'in dedigi gibi §afak, ya giine§in do
gu§undan once ufukta beliren kizilhktlr veya liigat ehlinin katmda bi-
lindigi §ekilde gurubtan sonra beliren kizilhktlr. · 

Halil ibn Ahmed der ki : ~afak, giine§in batl§mdan yats1ya kadar 
olan vakit i<;erisinde beliren kiZilhktlr. Bu kizilhk kaybolunca; §afak 
kayboldu, denir. Cevheri der ki :· ~afak, gecenin ba§mdan yats1ya yakm 
zamana kadar kalan giine§ I§lg~nm kizilhgidir. ikrime ise; ~afak, ak§am
la yats1 arasmda oland1r, der. Mijslim'in Sahih'inde Abdullah ibn Amr'
dan nakledilir ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: ~afak kaybol
madigi miiddet<;e ak§am namazmm vakti vard1r. Biitiin bunlar §afa~n, 
Cevheri'nin ve Halil'in dedigi §ekilde olduguna delildir. Ancak sahih 
alan bir rivayette Miicahid'in bu ayet hakkmda; giiniin tiimiidiir, dedi
gi bildirilir. Yine ondan nakledilen bir rivayette; §afak giine§tir, dedigi 
bildirilir. Her iki rivayeti de ibn Ebu Hatim nakletmi§tir. Miicahid'i bu 
manay1 vermeye sevkeden §ey; ayeti «Geceye ve derleyip toplad1g1 §e
ye>> kavliyle birle§tirmesidir. Sanki Allah I§Iga ve karanl1ga yemin et
mektedir. ibn Cerir Taheri de der ki: Allah Teala, giden giin ile gelen 
geceye kasem etmektedir. Yine ibn Cerir Taheri der ki: Ba§kalari da 
§afak kelimesinin kizilhk ve beyazhga isim oldugunu soylemi§lerdir. Bu 
kelimenin z1d anlamh kelimelerden oldugu da soylenmi§tir. 

ibn Abbas, Miicahid, Hasan ve Katade ( .._;.... J t. 1 ) kelimesinin 
toplad1g1 §ey anlamma geldigini bildirirler. Katade der ki : Gecenin top
ladigi y1ldiz ve hayvanlar demektir. 

( ... ) 
ikrime de der ki : ((Geceye ve derleyip toplad1g1 §eye.» Derleyip top

ladigi karanhga. Zira gece olunca her §ey barmagma gider. 
«Ve toplu hale geldiginde aya.» ibn Abbas der ki: Toplamp geldi

ginde. ikrime, Miicahid, Said ibn Ciibeyr, Mesruk, Ebu Salih, Dahhak 
ve ibn Zeyd de boyle derler. <<Ve toplu hale geldiginde aya.» Diizeldigin
de. Hasan ise; · donup birle§tiginde, anlamm1 verir. Katade de; yusyu
varlak oldugunda, der. Soylediklerinin ozii §Uraya vanr: Ay da tekamiil 
edip I§Igi tamamlamp Bedir haline geldiginde aya. Burada ay, topla
yan geceye tekabiil ettirilmi§tir. 

«Muhakkak siz bir durumdan digerine ugratilacaksmiz.» Buhari der 
ki: Bize Sa'd ibn Nadr .. . ibn Abbas'tan nakletti ki: «Muhakkak siz, bir 
durumdan digerine ugratilacaksmiz.» kavli hakkmda; bir halden diger 
hale, demi§tir. Ve; bunu sizin peygamberiniz boyle diyor, demi§tir. Bu
hari bu ifadeyi bu laf1zla nakleder. ibn Abbas'm bu tefsiri peygambere 
isnad etmi§ olmas1 da muhtemeldir. Sanki o; bu tefsiri, ben sizin pey- . 
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gamberinizden i§ittim, demi§ olmaktadir. Zahir olan anlam da budur. 
Allah en iyisini bilendir. Nitekim Enes ibn Malik §(lyle der: Gelen her 
yll muhakkak k1 bir oncekinden daha kotiidiir. Ben, bunu sizin peygam
berinizden i§itrni§tim. ibn Cerir Taberi der ki: Bana Ya'kub ibn !bra
him ... Miicahid'den nakletti ki; ibn Abbas §Oyle derdi: ((Muhakkak siz, · 
bir durumdan digerine ugratllacaksmiZ.>> Sizin peygamberiniz; bir hal
den sonra diger bir hale ugratilacaksimz, derdi. Bu, onun i!Adesidir. 
Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'tan «Bir durumdan digerine>) kavline bir 
halden ba§ka bir hale anlarmm verdigini nakleder. ikrime, Murre, Miica
hid, Hasan ve Dahhak de bOyle derler. 

<<Muhakkak siz, bir durumdan digerine ugratilacaksmiZ>> kavli ile 
bir halden b8§ka bir hale ugratilacakstmz denilrnl§ olmas1 da muhte
meldir. Bunu peygamberimiz sayledi derni§ olabilir. ( .. . ) Allah en iyl
sini bilendir. Belki de bu, blr!;ok ravinin zihnine ilk anda gelen anlam
du. Nitekim Ebu Davud et-Tayalisi merhum.. . ibn Abbas'tan naklen 
uMuhakkak siz, bir durumdan digerine ugratilacakstmZ.>> kavline Mu
hammed (s.a .) bOyle dedi anlamm1 verdigini naklederler. Bu manayt 
Orner, ibn Mes'ud, ibn Abbas ve tiim Mekke.'lilerle Kufe'lilerin okuma 
§ekli olan ( j,S"'_;) ) ktraeti de te'yid etmektedir. Nitekim ibn Ebu Ha
tim der ki: Bize Ebu Said el-E§ecc, §a'bi'den nakletti ki: «Muhakkak siz, 
bir durumdan digerine ugratilacaksmiZ>> kavli hakkmda o, §Oyle demi§
tir: Ey Muhammed, bir gokten sonra diger bir goge ugratllacakstmz. 
Abdullah ibn Mes'ud, Mesruk ve Ebu'l-Aliye'den de bOyle rivayet edil
mi§tir. Buna gore ( ~ :r ~ ) ifadesi, gokten sonra gok an
larmna gelmektedir. Ben derim ki: Bunlar Mi'rac geeesini kasdediyorlar. 
Ebu ishak ve Siiddi; bir adamdan, o da ibn Abbas'tan nakleder ki : <<Bir 
durumdan digerine» kavline; bir yerden diger bir yere, manasrm ver
mi§tir. Avfi de ibn Abbas'tan bu §ekilde rivayet eder ve aynca §U ifa
deyl ekler: Bir halden diger hale, bir i§ten diger i§e, denilir. Siiddi'nin 
kendisi der ki: «Muhakkak siz, bir durumdan digerine ugrattlacaksmlZ.>> 
Konak konak sizden oncekllerin yapttklanm yapacaksmlZ. Ben derim 
ki: Sank! Siiddi, sahih olan §U hadisin kasdettigi anlarm kasdetmektedir: 
Siz, sizden oncekilerin yolunu adlm ad1m izleyeceksiniz. Hatta onlar bir 
ayt inine girseler siz de girerdiniz. Orada bulunanlar; ey Allah'm RasUlii 
Yahudi ve Hristiyanlarm izine mi? deylnce RasUlullah (s.a.); ya kime? 
demi§tir. Bu mana da muhtemeldir. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize babam ... Abdullah ibn Cabir'den nak
etti ki; o, Mekhal'iin : <<Muhakkak siz, bir durumdan digerine ugratl
lacaksrmz.>> kavli hakkmda §oyle dedigmi i§itmi§tir: Her ylrmi ytlda 
bilmediginiz bir §eY ihdas edeceksiniz. A'me§ der ki: Bana, ibrahim, Ab-
ullah'm bu ayet konusunda §oyle dedigini bildirdi: GOk yanhr, sonra 
Zl.l'lr, sonra renkten renge girtr. Sevri, Kays ibn Vehb kanahyla Miir-
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re'den, o da ibn Mes'ud'dan nakleder ki; «Bir durumdan digerine)) kav
li hakkmda §Oyle· demi§tir: Gok bazan k1rm1z1 bir giil gibi olur, bazan · 
da yanllr. Ebu Bekr el-Bezzar da Cabir kanallyla ... Abdullah ibn Mes'
ud'dan nakleder ki: «Muhakkak siz, bir durumdan digerine ugratlla
caksmlZ.ll kavli hakkmda §oyle demi§tir: Ya Muhammed, bir halden 
diger bir hale gec;irileceksiniz. Sonra Ebu ~ekr el-Bezzar der ki: Bunu 
Cabir, Mticahid kanallyla Abdullah ibn Abbas'tan rivayet etti. Said 
ibn Cubeyr der ki: «Bir durumdan digerine ugratllacaksimZ.ll Dtinyada 
a§agl durumda bulunan bir topluluk vard1, sonra ahirette yiiceldi. Bir 
ba§ka topluluk ta dtinyada ustiin idi, ahirette a§agiya dti§tti. ikrime 
«Bir durumdan digerine)) kavline bir halden diger bir hale, anlamm1 
vermi§tir. Once meme emerken sonra memeden kesilirsiniz, once gene; 
iken sonra ya§h olursunuz, demi§tir. Hasan el-Basri de «Bir durumdan 
digerine)) kavline §oyle mana vermi§tir: Bir halden diger bir hale gec;iri
lirsiniz. Zorluktan sonra kolayllk, darhktan sonra bolluk, fakirlikten son
ra zenginlik, zenginlikten sonra fakirlik, hastahktan sonra saghk ve 
sagllktan sonra hastahk haline. 

ibn Ebu Hatim der ki: Abdullah ibn Zahir ... Cabir ibn Abdullah'
tan nakletti ki, o: Ben Rasulullah'm §oyle dedigini duydum, demi§tir: 
Dogrusu ademoglu ne ic;in yaratlldlgmdan gaflet ic;erisindedir. Muhak
kak ki Allah Teala, onu yaratmak istediginde melege: Onun nzk1m yaz, 
ecelini yaz, eserini yaz, bahtiyar veya bedbaht oldugunu yaz, der. Son
ra bu melek yticelere c;1kar ve Allah ona bir melek gonderir de o, bunu 
muhafaza eder. Ve ona ula§mcaya kadar korur. Sonra o melek de yii
celere c;1kar. Sonra Allah Teala ona iki melek gorevlendirir de onun iyi
lik ve kotiiluklerini yazarlar. Ki§i olecegi zaman o iki melek de yucelir, 
yerine olum melegi gelip ki§inin ruhunu kabzeder. Olu kabre koyuldu
gunda ruh bedene geri doner. Sonra olum melegi gider ve onun yanma 
iki kabir melegi gelip kendisini imtihan ederler. Sonra onlar da gider
ler. K1yamet kopunca tizerine iyilik ve kotiiltik melekleri konarlar. Boy
nunda bagh olan bir kitabla beraber onu kaldmrlar ve kendisiyle birlik
te haz1r olurlar. Birisi iter, digeri de §ehadet eder. Sonra Aziz ve Celil 
olan Allah ona; §Undan gaflette idin, der. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: 
ccMuhakkak siz, bir durumdan digerine ugratllacaksmlZ.ll kavli bir hal
den digerine gec;eceksiniz, derr..ektir. Sonra Rasulullah (s.a.) buyurdu 
ki: Sizin onde gidenlerinizin bile guc; yetiremeyecegi btiyiik ve zor i§leri 
vard1r. Binaenaleyh yuce Allah'tan yardJm isteyin. Bu hadis mtinker
dir, isnadmda zay1fhklar vard1r, ancak manas1 sahihtir. Allah Subha-
nehu ve Teall\ en iyisini bilendir. , 

ibn Cerir Taberi bu ayetle ilgili kurra ve tefsircilerin sozlerini an
lattlktan sonra der ki: Te'vilde dogru olan; ey Muhammed, sen bir hal
den digerine ugrat1lacaksm, bir durumdan digerine gec;eceksin, diyenin 
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sozudur. Hitab her ne kadar Rasulullah'a yoneltilmi§ ise de onun mu
hatabi, butun insanlard1r. K1yamet gunu herkes k1yametin s1kmt1 ve 
§iddetlerine ~arptmlacak, halden hale ugrat1lacakt1r. 

«Oyleyse, ne oluyor onlara da inanm1yorlar?» Oyleyse ne oluyor on
lara da inanrmyorlar. «Ve Kur'an okundugu zaman secde etmiyorlar?» 
Oyleyse bunlan Allah'a, Rasulune ve ahiret gunune imandan ahkoyan 
§ey nedir? Ve kendilerine Rahman'm ayetleri ve kelam1 olan bu Kur'
an okundugu zaman ona sayg1 duyarak ta'zim ederek, ikram ederek 
secdeye kapanm1yorlar? 

«Bilakis o kufredenler, yalanhyorlar.» Hakka kar§I gelmek, diren-
mek ve yalanlamak onlarm seciyele,ridir. · 

«Halbuki Allah, onlarm sakladiklanm en iyi bilendir.» Mucahid ve 
Katade; onlarm gogtislerinde gizlediklerini, diye mana vermi§lerdir. 

«Onlara elim bir azab1 miijdele.» Ey Muhammed, onlara Allah'm 
kendileri ic;in ac1kh bir azab haz1rlam1§ oldugunu haber ver. 

«Ancak iman edip salih amel i§leyenler mustesna.» Bu, munkat1' 
bir istisnad1r. Yani yalmz kalbleriyle iman edip uzuvlanyla salih amel 
i§leyenler bundan mustesnad1r. «Onlara bitip tiikenmeyen bir ecir var
dir.» · Ahir~t yurdunda. ibn Abbas ( i.J_f.l _d. ) ifadesine; eksilme
yen, anlamm1 vermi§tir. Mucahid ve Dahhak ise ; hesabs1z, anlamm1 ve
rirler. Her iki rivayetin de ozu, bitip tiikenmez anlammda toplanmak
tadir. Nitekim Allah Teala: «Bu ard1 arkas1 kesilmez bir vergidir.» (Hud, 
108) buyurmaktadir. Suddi, baz1larmm eksiltilmez anlamm1 verirken, 
baz1larmm da kendilerine minnet edilmeyen bir ecir vard1r anlamm1 
verdiklerini bildirir. Baz1larmdan nakledilen bu son sozu pekc;ok ki§i 
reddetmi§tir. Qiinku Aziz ve Celil olan Allah'm cennet ehline nimet ve . 
ihsam her halde her an ve dakikada mevcuddur. Cennet ehlinin cennete 
girmeleri, amelleri sebebiyle degil, Allan'm lutfu ve rahmeti nedeniyle
dir. Ebedi ve sermedi olarak Allah'm onlara minneti vard1r. Hamd, ebe
diyyen yalmz O'nad1r. Bu sebeple Allah, onlara hamd ve tesbih etmele
rini ilham edecektir: ((Onlann dualarmm sonu ise: Hamd alemlerin 
Rabbi olan Allah'a mahsustur.» (Yunus, 10) 

iN~iKAK SURESiNiN SONU 



BURUC SURESt 

(Mekke'de nazil olmu§tur.) 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Abdiissamed ... Ebu Hiirey
re'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) yats1 namazlannda Biiruc ve Ta
nk surelerini okurmu§. Yine Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Said ... 
Ebu Hiireyre'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) yats1 namazmda sema
ya andedilen sureleri (Biiruc ve Tank)' okumayt emretmil}tir. 



8376 tBN KEStR . (CUz: 30; Sftre 85 

5 - Tutu~turucu ate~lerle, 

6- Rani onlar, onun <;evresinde oturmu~larch, 
7- Mii'rninlere yaptiklarmi seyretmekteydiler. 
8- Onlar; ancak Aziz, Hamid Allah'a inandJ.ldan i<;in 

mii'minlenden oc alm1~lardi. 
9- 0 ki goklerin ve yerin miilkii kendisinindir. Ve 

Allah, her· ~eye Sahid' dir. 
10 - Siiphesiz ki mii'min erkekleri ve mii'min kad1n~ 

Ian belaya ugratanlar sonra da tevbe etmemi~ olanlar, 'i~te 
onlar i<;in cehennem azab1 vardir. Ve yak1c1 azab da onla
radir. 

Cam f;1ksm Uhdtid Halkmm 

Allah Teala goge ve bur~larma yemin ediyor. Bur~lar buyuk yildiz
lardir. Nitekim Furkan suresinde (ayet, 61) bunlarm a~1klamas1 ge~
mi§ti. ibn Abbas, Mucahid, Dahhak, Hasan, Katade ve Suddi «bur~lar» 
kelimesinin y1ldizlar anlamma geldigini soylemi§lerdir. Mucahid de ay
nca bunun bek~ileri olan bur~lar anlamma geldigini soylemi§tir. Yahya 
ibn Rafi' bur~larm goklerdeki kas1rlar oldugunu soylemi§tir. Minhal 
ibn Amr da: «Andolsun bur~lar dolu semaya.» kavline; giizel yaratlk
larla dolu, anlam1m vermi§tir. ibn Cerir Taberi; bur~larm gune§ ve 
aym konaklan oldugu gorii§iinu tercih eder. Bu konaklar on iki bur~
tur. Gune§ her ay bu bur~lardan birinde gezinir. Ay ise onlardan her 
birinde ikibu~uk gun gezinir. Boylece yirmi sekiz konak yapar. iki gece 
de gizlenip kaybolur. 

«Ve va'dolunari. giine, §ehadet edene ve §ehadet olunana.» Tefsir
ciler bu ifadede ihtilat etmi§lerdir. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Abdul
lah ibn Muhammed... Ebu Hureyre'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.') 

. §oyle buyurmu§tur: «Va'dolunan giin»den maksad, k1yamet giinudur. 
«~ehadet eden»den maksad, Cum'a gunudur. Gune§, Cum'a gununden 
daha degerli bir gunun uzerinde ne dogmu§, ne de batmi§tlr. Onda oyle 
bir an vard1r ki, miisluman bir kul ona denk getirip te o anda Allah'tan 
haytr dilerse; muhakkak Allah onu kendisine verir. ~erden de Allah'a s1-
gm1rsa; mutlaka Allah onu korur. «~hadet olunan» giinden maksad 
da, Arefe giiniidiir. Bu hadisi ibn Huzeyme de M11sa ibn Ubeyde kana
hyla .. . mevkuf olarak Ebu Hiireyre'den rivayet eder. Ancak burada ad1 
ge~en Musa ibn Ubeyde'nin hadisi zaytft1r. 

imam Ahmed ibn Han bel der ki: Bize Muhammed .. . Ebu Hiirey
re'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) bu ayet hakkmda §oyle demi§tir: 
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«~hadet edene ve §ehadet edilene.» ~ehadet eden Cum;a giiniidiir, §e
hadet edilen gun de k1yamet giiniidiir. Raviler arasmda yer alan Ammar 
-ki bu, HA§imogullanmn kolesidir- bu hadisi Ebu Hiireyre'ye, Ali ibn 
Zeyd ise Rasulullah (s.a:)a ref'etmi§tir. Yunus ibn Ubeyd ise Ebu Hii
reyre'den oteye ge~memi§tir. Yine Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Mu
hammed ibn Ca'fer ... Ebu Hiireyre'den nakletti ki; o, bu a yet konusun
da §ehadet eden Cum'a giinii, §ehadet edilen Aref.e giinii, va'dolunan 
giin de klyamet giiniidiir, demi§tir. Yine Ebu Hiireyre'den, va'dolunan 
gun ile klyamet giiniiniin kasdedildigi nakledilmi§tir. Hasan, Katade ve 
ibn Zeyq. de bOyle demi§lerdir. Ben, bu konuda ihtilafm bulundugunu 
gormedim. Hamd ve minnet Allah'a mahsU.Stur. 

Sonra ibn Cerir Taberi der ki: Bize Muhammed ib)l Avf ... Ebu Ma
lik el~E§'ari'den nakletti ki; RasUlullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Va'
dolunan gun, k1yamet giiniidiir. ~ehadet eden gun Cum'a giiniidiir. ~e
hadet edilen giin Arefe giiniidiir. Cum'a giiniinii Allah Tea.Ia bizim i~in 
hazirlami§br. Sonra ibn Cerir Taberi der ki: Sehl ibn Musa ... Said ibn 
Miiseyyeb'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Giin
lerin en iistiinii ve degerlisi; Cum'a giiniidiir. 0, §ehadet eden ve §eha
det edilen giindiir. Bu rivayet, Said ibn Miiseyyeb'in miirsel rivayetle
rinden birisidir. Yine ibn Cerir Taberi der ki: Bize Ebu Kiireyb: .. Ab
dullah ibn Abbas'm §oyle dedigini bildirdi: ~ehadet eden Muhammed 
(a.s.)dir, §ehadet edilen k1yamet giiniidur: Sonra ibn Abbas: «0 giin, 
biitiin insanlann toplanacag1 giindiir. Ve o, goriilecek giindiir.» (Hud, 
103) ayetini OkUIDU§tUr. 

Abd ibn Humeyd ... ~ebbak'ten nakletti ki ; adarmn biri Hasan ibn 
Adiyy'e: cc~hadet edene ve §ehadet edilenen kavlini sordugunda, o; ben
den once kimseye sordun mu? dedi. Adam; ibn Orner ve ibn Ziibeyr'e 
sordum da, onlar: Kurban ve Cum'a giiniidiir, dediler, dedi. Hasan ibn 
Ali dedi ki: Hay:Ir, §ahid Muhammed (a.s.)dir. Sonra : ccNas1l, her tim- · 
metten bir §ahid klldigimiz ve onlara da seni ·§ahid getirdigimiz zaman 
(bakahm) nice olacak?ll (Nisa, 41) ayetini okudu. ~ehadet edilen lse 
k1yamet giiniidiir, dedi. Sonra: «0 biitiin insanlann toplanacag1 giin
diir ve o goriilecek giindiir.» ayetini okudu. Hasan el-Basri de boyle de
mi§tir. Siifyan es-Sevri. .. Said ipn Miiseyyeb'den nakleder ki; ~ehadet 
edilen gun k1yamet giiniidiir. · Miicahid, ikrime ve Dahhak; ~ahidin 
ademoglu, §ehadet edilenin de kiyamet giinii oldugunu soyler. ikrime'
den de §ahidin Muhammed (a.s.), §ehadet edilenin de Cum'a giinti ol
dugunu soyledigi nakledilir. Ali ibn Ebu Talha Abdullah ibn Abbas'tan 
nakleder ki; o: ~ahid Allah, §ehadet edilen de k1yamet giiniidiir, demi§
tir. ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam . .. Abdullah ibn Abbas'tan nak
letti ki; o, §ahid insand1r, §ehadet edilen de Cum'a giiniidiir, demi§tir. 
ibn Ebu Hatim ondan boylece nakleder. 



8378 lBN KESIR (ctlz: 30; SOfe ~ 

ibn Cerir der ki: Bize Abd ibn Humeyd . .. ibn Abbas'tan nakletti ki; 
§ahid Arefe giiniidiir, §ehadet edilen de k1yamet giiniidiir. Yine ibn Ce
rir Taberi, Siifyan es-Sevri'den nakleder ki... tbrahim: ~ahid kurban 
ve Arefe giinii §ehadet eden ve §ehadet edilen giindiir, demi§tir. ibn Ce
rir Taberi der ki: Ba§kalan da §ehadet edilen giin, Cum'a giiniidiir de
diler ve bu husU.sta Ahmed ibn Atidurrahman'm ... Ebu Derda'dan nak
lettigi hadisi naklettiler ki burada Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurur: 
Cum'a giinii, bana ~ok~a salavat-1 §erife getirin, ~iinkii o, §ehadet edi
len giindiir, o giinde melekler §ehadet ederler. 

Said ibn Ciibeyr de der ki: ~ahid Allah'tir. 0; ~~~hid olarak Allah 
yeter.» ((Nisa, 79, 106; Feth, 28) ayetini okumu§tur. ~ehadet edilen de 
biziz. Begavi bunu Said ibn Ciibeyr'den nakleder. <;ogunluk ise §ahidin 
Cum'a giinii, §ehadet edilenin de Arefe giinii oldugunu soylemi§lerdir. 

((Uhdud ashabmm cam ~Iksm .>> Uhdud ashabma la'net olsun. Uhdud 
topraga kazllan kaz1d1r ki cem'i ( ~~t>.f ) §eklinde olur. Bu, kafirler
den bir toplulugun haberidir. Onlar yanlannda bulunan mii'minlere 
yonelerek onlan ezmek istemi§ ve dinlerinden vazge~ip kendilerinin ta
rafma gelmeye zorlam1§lard1r. Bu sebeple topraga bir ~ukur kaz1p ate
§i alevlemi§ler ve onu yakmak iizere yak1tlar hazirlanii§lardi. Sonra mii'
minlere yonelip kendi dinlerine donmelerini istemi§ler, kabul etmeyince 
de onlan ate§e firlatmi§lardi. Bu sebeple Allah Teala: !<Uhdud ashabmm 
cam ~1ksm. Tutu§turucu ate§lerle. Hani onlar, onun ~evresinde otur
ffiU§lardl. Hani mii'minlere yapbklanm ·seyretmekteydiler.» buyuruyor. 
0 inanml§ ki§ilere yaptlklanm gozlemekteydiler. 

((Onlar; ancak Aziz, Hamid Allah'a inand1klan i~in mii'minlerden 
0c almi§lardu> Onlarm yanmda mii'minlerin Aziz olan ve huzurunda hi!; 
bir kimsenin biiyiikliik taslayamayacag-I Allah'a iman etmekten ba§ka 
bir SU!flan yoktu. Biitiin fiillerinde, sozlerinde, te§ri' ve takdiratmda 
hamde Iay1k olan koruyucu O'dur. Herne kadar Allah Teala bu kulla
rma o kafirlerin elleriyle yapbklan §eyi takdir etmi§se de 0, izzet sahi
bidir, hamde laYJk oland1r. Ne var ki bunun sebepleri insanlardan pek 
~oguna gizlidir. 

<<0 ki goklerin ve yerin miilkii kendisinindir." O'nun niteliklerinin 
tamamlayiClSl olmak iizere 0 biitiin goklerde ve yerde olanlarm ve bun
larm arasmda bulunanlann malikidir. ((Ve Allah, her §eye §ahiddir." 
Goklerde ve yerde hig bir §ey O'ndan uzak kalmaz ve O'na gizli bulu
nan hi!; bir §ey yoktur. 

Tefsir sahipleri bu kiSsamn kimlerle ilgili oldugu konusunda ihti
laf etmi§lerdir. Hz. Ali (r.a.)den bunlarm iran'h olduklan nakledilmi§
tir. iran'h hiikiimdarlar halklarma mahremleriyle evlenmeyi helal kll
mak istediklerinde bilginleri bunlara kar§l gikmi§lardL 0 da gukurlar 
kazarak kendisine kar§l gelenleri o gukurlarm igerisine atmi§tl. Boylece 
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iran'hlarda mahremlerin helal sayi1mas1 bu giine kadar devam edip git
mi§ti. Yine Hz. Ali'den nakledilen bir rivayette bunlar Yemen'li bir tap
luluktu. Mii'minleri ile mii§rikleri sava§ml§lar ve mii'minleri kafirlerine 
galib gelmi§lerdi. Sanra tekrar sava§tlklannda kafirler mii'minlere ga
lib gelmi§ler ve anlar~ ate§ten c;ukurlar kazarak ic;inde yakml§lardl. Yi
ne Hz. Ali'den nakledilen bir rivayette bunlar, Habe§ halkmdan idiler. 
Habe§'lilerin bir ferdine ise Habe§i denilir. 

Avfi, ibn Abbas'tan nakleder ki; <<Uhdud ashabmm cam c;1ksm. Tu
tu§turucu ate§lede.» ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: Bunlar israilagul
lanndan bir topluluk idiler. Taprak ic;erisinde bir c;ukur kazd1lar ve ara
da ate§ yakblar. Sanra bu ¢ukurlann iizerinde kadmh erkekli tutulup 
ate§e abld1lar. Bunlarm Danyal (a.s.) ile ashab1 aldugunu israilogullan 
iddia ederler. Dahhak ibn Miizahim de boyle demi§tir. Bundan ayn go
rii§ler de vard1r. Nitekim imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Affan ... · 
Siiheyb'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Sizden on-

. ce gelen kavimlerde bir kral vard1 ve bir de onun biiyiiciisii vard1. Bii-
yiicii ya§lanmca krala dedi ki: Ben ya§land1m, ecelim geldi. Binaenaleyh 
bana bir gene; ver de ana biiyii ogreteyim. Kral ana bir delikanh verdi 
ve a, delikanhya biiyii' ogretiyardu. Biiyiicii ile kral arasmda bir de ra
hib vard1. Delikanh rahibin yamna geldi ve anun sozlerini dinleyip ana 
hayran aldu, sozlerine baglandL Delikanh biiyiiciiniin yanma geldigin
de biiyiicii anu dovdii ve; seni tutan nedir? dedi. Ailesinin yamna gel
diginde anlar da delikanhy1 doviip; seni tutan nedir? dediler. Delikan
h bunu rahibe dert yanarak anlatt1. Rahib dedi ki: Biiyiicii seni dove
cegi zaman: Ailem beni tutuklad1, de. Ailen sana zarar verecegi zaman 
da: Biiyiicii beni tutuklad1, de. 

Siiheyb der ki: Onlar bu durumda iken bir hayvamn iizerinde bii
yiik bir musibet gelip c;attL Ve insanlan ic;eri bkad1 anu a§lp c;Ikama
dllar. Delikanh dedi ki: Bugiin ben rahibin durumunun mu Allah ka
tmda daha iyi aldugunu, yaksa biiyiiciiniin durumunun mu daha iyi al
dugunu ogrenirim. Bir ta§ ald1 ve: Allah'1m, eger rahibin durumu Benin , 
ic;in daha iyi ve biiyiiciiniin durumundan daha sevimli ise bu hayvam 
oldiir de insanlar anun endi§esinden kurtulup di§an c;1ksmlar, dedi. Ta-
§1 atti ve hayvam oldiirdii. insanlar boylece anun tehlikesinden kurtul
dular. Delikanh bu durumu rahibe haber verince, rahib dedi ki : Yavru
cugum, sen benden daha iistiinsiin ve sen ilerde deneneceksin. Denen
digin zaman benim aleyhimde yal gosterme. Delikanh sag1rlan i§ittiri
yar, dilsizleri kanu§turuyar ve diger hastalan iyile§tirerek anlan tecta-
vi ediyardu. Krahn meclisinde bulunan arkada§larmdan birisi kor a1-
mu§tu, delikanlmm iiniinii duydu ve ana pekc;ak hediyelerle gelip; beni 
hastahg1mdan kurtar da §Urada bulunanlann hepsi senin alsun, dedi. 
Delikanh; ben kimseyi hastahktan kurtaramam ancak Aziz ve Celil 
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olan Allah kurtanr, eger O'na inarursan ben senin i~in Allah'a dua ede
rim de seni iyile§tirir, dedi. 0 da Allah'a inand1 ve delikanll da onun 
i~in Allah'a dua etti, adam iyile§ti. Sonra adam htiktimdann katma gel
dive her zaman oturdugu yere oturdu. Htiktimdar ona: Ey Falanca go
ztinti sana kim geri verdi? dedi. Adam; Rabb1m, dedi. Htiktimdar; ben 
mi? deyince adam; haytr benim ve senin Rabbm olan Allah, dedi. Hti
ktimdar: Senin benden ba§ka Rabbm da m1 var? dedi. Adam; evet be
nim ve senin Rabbm olan Allah, dedi. Ve htiktimdar adama i§kence yap
maya ba§ladl. Nihayet adam delikanllyt haber verdi. Htiktimdar ona el~i 
gonderip ~ag1rtt1 ve dedi ki: <;ocugum, sen sag1rlan duyuracak, dilsiz
leri konu§turacak kadar btiytide ilerledin ve §U hastallklan iyile§tirecek 
kadar geli§tin, dedi. Delikanll; ben kimseyi iyile§tiremem. Yalruz ve 
yalruz Aziz ve Celil olan Allah §ifa verir, dedi. Htiktimdar: Ben mi? de
yince, delikanll; hay1r, dedi. Hi.iktimdar ona: Senin benden ba§ka Rab
bm m1 var? dedi. Delikanh; benim de Rabb1m senin de Rabbm olan Al
lah, dedi. Htiki.imdar onu da ahp i§kence etmeye ba§ladl ve i§kenceye 
devam edince, delikanh rahibi haber verdi. Rahib getirilince ona; dinin
den don, denildi. Rahib bunu yapmad1. Htiktimdar testereyi rahibin ba
§lmn ortasma koydu ve onu ortadan iki par~aya ay1rd1. Kor olan ada
rna: Dininden don, dedi. Adam bunu yapmaytnca testereyi ba§Imn or
tasma koydu ve yere ka,!iar onu ikiye par~alad1. Delikanllya: Dininden 
don, dedi. 0 bunu yapmaytnca bir toplulukla birlikte onu falanca ve 
falanca daga yollad1 ve on lara dedi ki: Dagm tepesine vardlgtmzda eger 
dininden donerse doner, yoksa dagm tepesinden onu f1rlatm. Adamlar 
onu dagm tepesine gottirdtiler ve daga ~1karmca delikanh dedi ki: Al
lah'lm, onlara kar§l Sen diledigin §ekilde beni koru. Dag yerinden oy
nadl ve onlarm hepsi a§ag1 dti§ttiler. Delikanh ara§tlrarak htiktimda
rm yaruna geldi. Htiktimdar ona: Arkada§lann ne yaptllar? dedi. Deli
kanh: Onlara kar§l Allah bana yetti, dedi. Bunun .tizerine htiktimdar 
bir grup adarmyla birlikte onu bir sandala bindirerek dedi ki: Denizin 
dalgah yerine vard1gm1zda dininden donerse doner, yoksa onu denize 
abp bogun, dedi. Onlar denizin dalgah · yerine gittiklerinde delikanh : 
Allah'1m, diledigin §ekilde beni onlardan koru, dedi. Bunun tizerine hti
ktimdarm adamlanrun hepsi denizde boguldular. Delikanh dontip gel
dive htiktimdarm yaruna girdi. Htiktimdar: Arkada§larm ne yaptl? de
di. Delikanh onlara kar§l Allah bana yetti, dedi. Sonra htiktimdara de
di ki: Benim sana soyleyecegimi yapmad1k~a beni oldi.irmeye gi.ictin yet
mez. Eger benim sana bildirdigimi yaparsan beni oldtirtirstin. Hi.iktim
dar: Neymi§ o? deyince, delikanh dedi ki: Sen, insanlan ytiksek~e bir 
yerde toplarsm, sonra beni bir hurma ktittigtine asarsm, terke§inden bir 
ok ahrsm ve delikanlmm Rabb1 alan Allah adma der ve atarsm. Eger 
bOyle yaparsan beni Oldtirtirstin. Htiktimdar boyle yaptl ve oku yaymm 
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atl§ yerine koydu, sonra; delikanhnm Rabbi o1an Allah adma, deyip atti 
Ok de1ikan1mm gozuy1e kulagmm ara yerine isabet etti ve delikanll eli
ni okun degdigi yere koyup oldu. Bunun uzerine halk; delikanllnm Rab
bma inandlk, dediler. Hukumdara; goruyor musun Allah'a andolsun ki 
korktugun §eY ba§ma ge1di. Halkm hepsi iman etti, denildi. Bunun uze
rine htikumdar, demirci ba§ma emretti de her tarafta ~ukurlar kaZildi 
ve ate§ler yak1ldl. Hukumdar dedi ki: Kim dininden donerse onu bi
rakm, doiuneyenleri ate§ ~ukuruna atm. Suheyb der ki: Orada birbir
lerine kar§I savunuyor ve mucadele veriyorlardi. Nihayet yavrusunu em
ziren bir kadm getirildi. Sanki kadm egilip ate§e dti§mek tizereydi. <;o
cuk dedi ki: Annecigim sabret, sen muhakkak hak tizeresin. 

Mtislim de Sahih'inin sonunda Hudbe ibn Halid kanallyla 
Hammad ibn Seleme'den aym §ekilde bu rivayeti nakleder. Nesei bu ri
vayeti Ahmed ibn Selman kanahyla Hammad ibn Seleme'den, Hammad 
tbn Zeyd kanallyla cia Sabit'den nakleder. Ancak bunlar hadisin ba§ ta
rafmi biraz daha ozet olarak kaydederler. 

tm.Am Ebu tsa et-Tirmizi bu hadisi kuvvetli kabul ederek bu sft
renin tefsirinde Mahmftd ibn Gaylan ve Abd ibn Humeyd kanahyla 
nakleder ve der ki: Bize· Abdiirrezzak ... Suheyb'den nakletti ki; Rasft-
1ullah (s.a.) ikindi namazm1 kllmca dudaklanm oynattl. Dudak oynat
ma anlamma gelen ( ~ ) kelimesi baz1larmm soyiedigine gore ko
nU§ur gibi yap1p dudaklan oynatmaktlr. Rasiilullah (s.a.)a: Ey Allah'
m Rasiilii, ikindi namazm1 kllmca dudaklanm oynattm, denildi. Rasft
lullah (s.a.) buyurdu ki: Peygamberlerden bir peygamber iimmetinin 
~okluguna hayran oldu da bunlara kim kar§I gelebilir? dedi. Bunun uze
rine Allah Teala ona vahiy gonderip ummetini kendilerinden benim in
tikim almam veya tizerlerine dii§manlanm gondermem arasmda mu
hayyer kll, dedi. Onlar da Allah'm intikam almasm1 tercih ettiler. Bu
nun iizerine Allah, iizerlerine olumu musallat etti de bir gunde yetmi§ 

ki§i oldu. Suheyb der ki: Rasftlullah (s.a.) bu haberi naklederken 
unla beraber bir ba§ka haber daha nakledip dedi ki : Eskiden bir 

kral vard1 ve o krala kahinlik yapan bir kahin vard1. Kahin krala dedi 
: Bana anlayt§h bir delikanh -veya zeki ve c;abuk kavrayan kabili
W demi§ti- ver de bu ilmimi ona ogreteyim. Sonra Tirmizi hadisi 

tamAm1yla zikreder ve hadisin sonunda §Oyle der: i§te Allah Te8.la: 
Uhdud ashabmm cam ~1ksm. Tutu§turucu ate§lerle. Hani onlar, onun 
~vresinde oturmu§lardi, mii'minlere yapt1klanm seyretmekteydiler. 
Onlar; ancak Aziz, Hamid Allah'a inand1klan i~in mii'minlerden 0c al
~.» ayetini okudu. Suheyb der ki : Delikanll sonunda topraga go
milldii. Anlat1hr ki; Orner ibn Hattab zamanmda delikanll topraktan 
~lkanldl ve parmag1 olduriildiigii zaman koydugu gibi gozu ile kula
~n arasmda duruyordu. Sonra Tirmizi bu hadisin hasen ve garib ol-
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dugunu 80yler. Bu klssanm peygamber 80zu olduguna dair a~1k bir 
ifade. yoktur. Bizim §eyhimiz Haf1z Ebu'l-Haccac el-M1zzi d~r ki: Bu 80-
·z\in Suheyb er-Rumi'nin 80zu olmas1 muhtemeldir. Q\inku o, Huistiyan
lann haberlerine d8.ir bilgi sahibi idi. Allah en iyisini bilendir. 

Muhammed ibn ishak ibn Yesar bu kissayl Siret'inde bir ba§ka 
ifadeyle ve yukanda g~enden tamamen farkh olarak §Oylece nakleder: 
Bize Yezid ibn Ziyad, Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi'den ve yine baZI 
Necran'hlar Necran halklndan naklettiler ki: Necran halkt putlara ta
parlardl. Necran yaklnlannda bulunan koylerden bir koyde -Necran o 
ulkenin halklrun toplarup birle§tigi buy\ik kasabarun adldlr- bir bu
yUCU vardl ve Necran halklna buy\i ogretirdi. Feymun (?) Necran'a yer
le§ince, -:-Vehb ibn Munebbih'in bana 80yledigi isim ile onu adlandlr
madllar ve oraya bir adam konaklad1, dediler- Necran ile o buy\icunun 
bulundugu koy arasmda bir mevkie bir ~ad1r kurdu. Necran halkl ~o
cuklanru o buy\icuye gonderiyorlardl da kendilerine buy\i ogretiyordu. 
SAmir de oglu Abdullah ibn Samir'i Necran halklmn ~ocuklanyla be
raber o buy\icuye gonderdi. Delikanh ~adlnn sahibinin yamna vannca 
ibadet ve taatmdan dolayt ona hayra.n kald1 ve yamna oturup 80z\inu 
dinledi. Sonra teslim olup m\isl\iman oldu, Allah'm birligine inandl ve 
O'na ibadet etti. 0 Abdullah'a islam'm §eriatmdan ve ahkammdB.n su-
8.1 soruyordu. NihA.yet bu konuda derin bilgi sahibi olunca kendisine 
ism-i A'zam'1 sormaya ba§ladl. 0 bunu biliyordu fakat 80ylemeyip giz
liyor ve §oyle diyordu: Yegenim, sen ona katlanamazsm, ona dayanama
yaca~ndan endi§e ediyorum. Abdullah'm babas1 Samir de oglunun di
ger ~ocuklar gibi buy\icuye gidip geldigini san1yordu. Abdullah arka
da§Imn buna gu~ yetiremeyecegini sanarak dayanamayaca~ndan en
di§e ederek ogretmedigini gor\ince gidip oklar topladl, sonra her okun 
uzerine Allah'm bir ad1n1 yazdl. Ve bunlan saytp topladlktan sonra bir 
ate§ yaktl ve teker teker bu oklan ate§e f1rlatt1. En sonunda ism-i 
A'zam'a rastlaytnca onu da okuyla birlikte ate§e f1rlatt1. Sonra ok Sl~
rayarak hi~ bir zarar gormeksizin ate§ten ~1kt1. Bunun uzerine o, oku 
ahp arkada§mm yanma geldi ve ona kendisinin gizledigi en buy\ik isim 
olan ism-i A'zam'1 bildigini 80yledi. Arkada§t: Nedir o? deyince o: §u 
ve §U isimdir, dedi. Arkada§l bunu nas1l ogrendin? deyince o yapt1~m 
kendisine bildirdi. Arkada§l dedi ki: Yegenim sen ism-i Azam'1 yaka
ladm. Onu kendine sak11 tut ama bOyle yapabilecegini hi~ sanrmyorum. 
Abdullah ibn Samir NecrA.n'a gelince, kime bir hastahk gelirse Abdul
lah ona §Oyle diyordu: Ey Allah'm 'kulu, Allah'm birligini kabul eder 
ve benim dinime girersen ben senin i~in Alla~a dua ederim ·<ie seni afi~ 
yete kavu§turur ve ba§ma gelen beladan seni kurtanr. 0 da peki diyor, 
tevhidi kabul ediyor, m\isluman oluyordu. Bunun uzerine Abdullah ona 
duA. ediyor ve o, §ifA. buluyordu. Nihayet NecrA.n'da bir kotUiuge veya 
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hastallga tutulan herkes onun yamna geldi, onun emrine baglandi ve o 
da kendisine dua edip afiyet bulmasm1 saglad1. Nihayet bu durumu 
Necran kralma ula§tmldL Kral onu ~a~np dedi ki: Benim kasabamm 
halkmi bozdun. Benim ve atalanmm dinine kar§I ~1ktm. Ben bundan 
dolaYI seni oldO.recegim. Abdullah dedi ki: Buna gucun yetmez. Ka'b el
Kurazi der ki: HO.kumdar onu daga gonderiyor ve dagm ba§mdan. fir
lattmyor, o dag ba§mdan yere dO.§O.yor ve kendisine hi~ bir §ey olmu
yordu. Sonra onu Necran sularma gonderdi, i9ine dO.§en herkesin helak 
oldugu bu denize at1ldl, fakat o hi~ bir §ey olmadan denizden ~1ktl gel
di. HUkumdar onu yenmeye ~ah§lp da yenemeyince Abdullah ibn Sa
mir ona dedi ki: Allah'a andolsun ki sen, asla beni oldurmeye muktedir 
olamazsm. Ancak Allah'm birligini kabul eder, benim inand1g1m Al
lah'a inamrsan ve dedigimi yaparsan beni oldurebilirsin. Ka'b el-Kurazi 
der ki: HO.kilindar Allah'm birligini kabul etti, Abdullah ibn Samir'in 

· §ehadetiyle §ehadet etti, sonra onun eline bir k1rbac;la vurdu, pek buyfik 
olmayan bir yara a~t1 ve onu oldfirdu. HO.kumdar da yerinde oldu. Nee
ran halkl Abdullah ibn Samir'in dini O.zerinde toplandllar. Abdullah ibn 
Samir, Meryem Oglu lsa'mn getirmi§ oldugu incil'e ve onun hukmfine 
baghydl. Sonra Necran halkmm ve Abdullah ibn Samir'in dinine bag
lananlarm ba§lanndan muhtelif olaylar ge~ti. i§te Necran'da Hiristi
yanhgm yaYilmasmm ash ooyleydi. 

· ibn !shak der ki: Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi ile baz1 Necran 
halkmm Abdullah ibn Samir'den naklettikleri rivayet ooyledir. Allah 
hangisinin dogru oldugunu en iyi bilendir. ibn ishak der ki: Zu NO.vas 
ordulanyla birlikte Necran halkrmn uzerine yurudu ve onlan Yahudilige 
davet etti. Sonra Yahudi olmak veya olmek arasmda muhayyer b1rakt1. 
Onlar oldurillmeyi tercih ettiler, o da 9ukurlar kazdlrdl ve ate§ yakarak 
onlan kih~la oldurdu ve yakti. Nihayet onlardan yakla§lk yirmi bin ki
~yi oldurdu. i§te Allah Tea.Ia, zu Nuvas ve askerleri hakkmda: «Uhdud 
ashabmm cam ~1ksm. Tutu§turucu ate§lerle. Hani onlar onun ~evre
sindll oturmu§lardi. MO.'minlere yapt1klanm seyretmekteydiler. Onlar; 

cak Aziz, Hamid Allah'a inand1klar1 i9in mu'minlerden 0c almi§lardl. 
0 ki goklerin ve yerin mUiku kendisinindir. Ve Allah, her §eye ~ahid'dir.» 

Muhammed ibn ishak'm Siret'te zikrettigi ve Uhdud ashabm1 ol-
urenin Zu Nuvas olduguna dair rivayeti ooyledir. zu Nuvas'm ad1 ZO.r'a 

dl. HUkilindarhg1 zamamnda Yusuf diye adlandlnlmi§tl. 0 Ebu Kerb 
Tibbln Es'ad'm ogluydu ve o Medine'ye sava§ a~an Ka'be'ye ortu orten 
TUbba'dan idi. Onunla birlikte Medine yahudilerinden iki haham da · 
arkada§ olarak bulunmu§tu. 0 iki hahamm elinde ibn ishak'm geni§ 
olarak anlattlgi gibi Yemen halkmdan yahudi olanlar yahudiligi se~
mi§lerdi. Zu NO.vas bir gun sabah vaktinde ~ukurlarda yirmi bin ki§i 
oldfirmO.§tO. ve ancak Zu Sa'leban diye· bilinen ve Devs denilen bir ki§i 
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onlardan kurtulmu§tu. 0 da iran'a gitml§ti. Kendisini pe§inden kova
larm§larsa da onu bulamami§iarch. Nihayet §am kayserine (kralma) 
gitti, o kendisine Habe§ krah Neca§i'ye verilmek iizere bir mektup yaz
dl ve kendisiyle beraber ba§kanh~m Eryat ve Ebrehe'nin yapt1g1 H~
be§'li H1ristiyanlardan miite§ekkil bl.r ordu gonderdi de onlar Yemen1 
yahudilerin elinden kurtardllar. Zu Niivas ka~t1 denize daldl ve bogul
du. Habe§ hiikiimdarh~ yetmi§ yll H1ristiyanlann elinde kaldl. Sonra 
Himyer kabilesinden Seyf ibn Zuyezn oraYl H1ristiyanlann elinden kur
tardl. Onlar iran hiikiimdan Kisra'Yl te§vik edince; o, hapiste olanlan 
kendisiyle birlikte gonderdi ki bunlann saytSI yediyiize yakmd1. Onlar 
Yemen'i fethettiler ve kral tekrar . Himyer'e dondii. Biz bu olaYin bir 
ooliimiinii in§aallah Fil suresinin tefsirinde zikredecegiz. 

Muhammed ibn ishak der ki: Bana Abdullah ibn Ebu Bekr, Mu
hammed ibn Amr ibn Hazm'dan nakletti ki ona Necran'h bir ki§i an
latrm§: Orner ibn Hattab'm zamamnda Necran harabelerinden bir kls
mmda bir ihtiya~ i~in yap1lan kaZida, Abdullah ibn Samir'in oturmU§, 
eli ba§mdaki bir yara iizerinde onu tutar vaziyette olarak gomiilmii§ 
lahdi bulunmu§. Onun eli tut.ulunca kan fl§klrml§. B1rakllmca el eski 
yerine gitml§ ve kam durmu§. Onun elinde iizerinde; Rabbrm Allah't1r, 
yaZih olan bir yiiziik varrm§. Bu durum Orner ibn Hattab'a yaZihp, ne 
yap1lmas1 gerektigi sorulunca, Orner onlara cevaben gonderdigi mektu
bunda onu oldugu gibi b1rakmalanm bildirmi§. Bulduklan §ekilde tek
rar gommelerini soylemi§. Onlar da bOyle yaprm§lar. 

Ebu Bekr Abdullah ibn Muhammed ibn Ebu Diinya merhum der 
ki : Bize Ebu Bilal el-E§'ari, ibrahim tbn Muhammed ibn Abdullah 
ibn Ca'fer ibn Ebu Talib'ten nakletti ki; ona baZI ilim ehli anlatrm§ : 
Ebu MUsa. Isfahan'1 fethedince §ehrin duvarlanndan bir duvann Yikll
rin§ oldugunu gormii§. Onu yapt1rm1§, o tekr8.r Yikllrm§, tekrar yap
tlrrm§ yine Yikllmi§. Kendisine duvann altmda salih bir ki§i olmah, 
denmi§. Duvann temeli kaz1lrm§ ve orada ayakta duran klh~h bir adam 
bulunmu§. Uzerinde §Oyle yaZihyrm§ : Ben Haris ibn Mudad'1m, beni 
Uhdud ashab1 bOyle yapt1. Ebu Mllsa onu ~1kanp duvan yaprm§, duvar 
durmu§. Ben derim ki : Bu Haris ibn Mudad, Amr ibn Mudad'm oglu
dur, o da Ciirhiim'lii Amr'm ogludur. Bunlar Nebt ibn ismail ibn ib
rahim'in ogullanndan sonra Ka'be'nin ba§ma ge~en Ciirhiim kralla
rmdandlr. Bu Haris'in oglu da Amr ibn Haris ibn Mudad'tlr ki Mek
ke'deki Ciirhiim krallanmn sonuncusudur. Huzaa ogullan onlan Mek
ke'den ~Ikarrm§ ve Yemen'e siirmii§tiir. i§te ibn Hi§am'm soyledigine 
gore Arap dilinde ilk soylenen §iir olan bu §iiri sayleyen odur. 

11Sanki Haccun'dan Safa'ya kadar bir yolda§ olmarm§tl. 
Ve Mekke'de hi~ bir yaran gece sohbeti yapmami§tl. 
Evet bizdik oramn halkl, bizi oradan, 
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Gecelerin ge~i§i ve goz doldurucu yeni gelenler siirdi.iler.» 
Bu·rivayet klSsanm, eskiden, ismail (a.s.)den yakla§Ik be~ yiiz sene 

veya o mikdarda bir siirede cereyan etmi§ olmasm1 gerektirir. ibn is
hak'ni zikrettigi rivayet ise bu k1ssanm isa (a.s.) ile Muhammed (a.s.) 
arasmdaki donemde cereyan etmi§ olmasm1 icabettirir. Bu dogruya 
daha ~ok benzemektedir. Allah en iyisini bilendir. 

Bu olaym diinyada pek ~ok kerre cereyan etmi§ olmas1 da muhte
meldir. Nitekim ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam· ... Abdurrahman 
ibn Ciibeyr'den nakletti ki; Uhdud Tiibba' zamamnda Yemen'de olmu§
tu. Konstantin zam~mnda da Konstantiniyye'de (istanbul) olmu§tu. 
H1ristiyanlar klblelerini Mesih'in dininden ve tevhid'den dondiirdiikleri 
zaman •. Onlar tand1r yapml§lar ve oraya tevhid ehli olan ve Hz. isa'nm 
dininde bulunan ger<lek H1ristiyanlan atmi§lardl. Irak'ta da Buhtun
nasr (Naba-Kudur-Usur) zamanmda Babil topraklannda olmu§tu. Ni
tekim Buhtunnasr put yapml§ ve insanlarm ona ser.de etmesini emret
mi§ti. Danyal (a.s.) ile iki arkada§I Azriya ve Mi§ail buna. kar§I ~~k
mi§lardl. 0 da bunlar i~in bir tand1r yapml§, i~ine odun ve ate§ atmi§ 
sonra her ikisini birlikte orada yakmi§tl. Allah Teala da bu tandm on
lara serinlik ve selamet yeri haline getirmi§ ve kendi~erini kurtarmi§tl. 
0 tand1ra kendisine kar§l ~1kan dokuz kabile atllmi§tl da onlan ate§ 
yemi§ti. 

Esbat, Siiddi'den nakleder ki; o, <<Uhdud ashabmm cam ~1ksm.» aye
ti hakkmda §oyle demi§ : <;ukur ii~ taneydi. Biri Irak'ta, biri §am'da, 
biri de Yemen'de a~llmi§tl. ibn Ebu Hatim bunu rivayet eder. Mukatil 
de der ki: <;ukur ii~ taneydi: Biri Necran'da, digeri §am'da, bir digeri 
de iran'da idi. §am'da ~ukura atan Antnanos idi. iran'da Buhtunnasr 
idi. Arap topragmda ise Yllsuf ad1 verilen zu Niivas'tl. iran ve §am'daki 
~ukur olay1 hakkmda Kur'an'da bir §ey inmemi§tir. Ancak Necran'da
ki hakkmda ayet nazil olmm~tur. 

ibn· Ebu Hlltim derki : Bize babam .... Rebi ibn Yunus'tan nakletti 
ki; «Uhdud ashab1mn cam ~1ksm.1) ayeti hakkmda §Oyle demi§: Bizim 
i§ittigimize .gore bunlar, fetret zamamnda ya§ayan bir topluluktu. Hal
kin i~ine dii§tiigii fitneyi, k-Qti.iliigii goriip f1rka f1rka olduklarm1 ve 
Her f1rkanm kendi yanmdakinden memnun1) oldugunu goriince bir 
oye ~ekilip yerle§tiler. Dinlerini Allah i~in tahsis edip haniflerolarak 

namaz k1hp zekat vererek Allah'a ibadete koyuldular. Onlar bu du
rumdayken zalimlerden bir zalime bunlann durumu anlatllch da 0 ha
ber gonderip kendisinin tapt1g1 putlara onlarm da tapmalanm em
retti. Onlann hepsi buna kar§l ~1karak; e§i ve benzeri bulunmayan bir 
te Allah'tan ba§kasma ibadet etmeyiz, dediler. 0 zalim kendilerine de
di ki: Benim tapt1g1m §U tannlara tapmazsamz ben .de sizi oldiiriiriim. 
Onlar bunu reddedince ate§ dolu bir 9ukur kazdl. 0 azgm bunlan ~u-

'I'efsir; C. XV. F : 526 
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kurun ba§ma dikerek; ya bizim dinimizi ya da bunu tercih edin, dedi. 
Onlar da : ~u ate§ bizim i~;:in daha sevimlidir, dediler. i~;:lerinde ~;:ocuk
Iar ve kadmlar da vard1. <;ocuklar bagm§tllar. Onlar ~;:ocuklara: Bu 
gunden sonra artlk bir daha ate§ yoktur, dediler ve ate§e at1ldllar. Ate§ 
onlan yakmadan once ruhlan kabzedildi ve ate§, ~;:ukurundan 1;:1karak 
azgmlan ku§at1p yaktl. i§tE;l Aziz ve Celil olan Allah'm: <<Uhdud ashabl-

. mn cam 1;:1ksm, tutu§turucu ate§lerle. Hani onlar, onun ~;:evresinde otur
mu§lardl, mu'minlere yapt1klanm seyretmekteydiler. Onlar; ancak Aziz, 
Hamid Allah'a inand1klan i~;:in mu'minlerden oc almu~lard1. 0 ki gokle
rin ve yerin mUlkU. kendisinindir. Ve Allah, her §eye ~ahid'dir.» ayeti 
bunlar hakkmda nazil olmu§tur. ibn Cerir de bu rivayeti Ammar ka
nahyla Abdullah ibn Ebu Ca'fer'den aym §ekilde nakleder. 

<<~iiphesiz ki mu'min erkekleri ve mu'min kadmlan belaya ugra
tanlar.» Yakanlar. ibn Abbas, Miicahid, Katade, Dahhak ve ibn Ebza 
boyle mana vermi§lerdir. ((Sonra da tevbe etinemi§ olanlar.l) Yaptlkla
rmdan vazge~;:ip i§lediklerine pi§man olmayanlar. ((i§te onlar i~;:in · ce
hennem azab1 vard1r.1l Ve ceza, yap1lan i§in cinsindendir. Hasan el
Basri der ki: ~u lutuf ve kereme bakm ki; onlar Allah'm dostlanm 61-
durmii§ler, Allah ise onlan tevbe ve bagl§lanmaya ~;:ag1rmaktad1r. 

------ i Z A H I ------

Uhdud K1ssasmm Anlatt1g1 Ger~ekler 

Bu surede varid oldugu gibi ashab-1 Uhdud'un k1ssas1 ger~;:ekten 

de her yerde ve her nesilden Allah davasmda olanlann U.zerinde ~;:ok 

d\i§U.nmeleri gereken bir k1ssad1r. Kur'an mukaddime ve neticeleriyle 
birlikte sureye e§lik eden prensib ve tevcihatla irad ettigi U.Slub ile bu 
sureyle Allah'a davet metodunun tabiatl ve ideolojisi uzerinde bu ko
nudaki insan fonksiyonu ve insandan beklenen tahammUl gucu hu
susunda derin ~;:izgiler belirtmekte ve ~;:izmektedir. Bu saha ger~;:ekten 

de yeryiizunun kaplad1g1 kara par~;:alanndan ve diinya hayatmm hu
dftdlanndan ~;:ok daha geni§ ve uzundur. Bu~ surede Kur'an-1 Kerim, 
mti'minler i~;:in yoldaki i§aretleri ~;:izmektedir. Kader plamnda U.zerine 
dU.§en vazifeleri benimsemek i~;:in Allah'm gizli gayb hazinesindeki hik
metine muv8.f1k olarak nefisleri haz1rlamaktad1r. 

Bu k1ssa Rabbma iman eden ve iman hakikatlarma sanld1gm1 a«;:Ik
~;:a ilan eden bir kitlenin k1ssas1d1r. iman hakikatlanm a~;:Ik«;:a belirttik
ten sonra insamn insanhk hakk1 olan inan~;: ve akide hiirriyetini, ger
~;:ekleri bilmek ve Aziz, Hamid olan Allah'a inanmak hakkm1 despot~;:a 
ayaklar altma ahp dikta ve zulum rejimi kuran Allah dU§manlan tara
fmdan ~;:e§itli fitnelere ma'ruz kalan bir toplumun k1SSas1d1r. Bu des
potlar, insanm Allah indindeki §erefinf de ayaklar altma almakta ve 
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yaptlklan ~e§itli i§kence ve azablarla bir oyuncakla oynarcasma te
selli bulmakta, ate§le azablandirdiklan esnada kar§Ila§tlklan manzara· 
larla eglenmektedirler. 

Ne var ki bu imanh kitlenin gonlti.nde yer eden iman duygusu 
her tti.rlti. fitnenin ti.stti.ne ~Ikmakta ve bu gonti.llerdeki akide hayata 
muzaffer olmaktadir. Binaenaleyh zalim diktatorlerin tehdidi kar§ISmda 
egilmemekte, dininden donmemekte, olti.nceye kadar ate§te yakilmala
nna ragmen davalanndan fedakarhk etmemektedirler. Ashnda bu go
nti.ller hayata kulluktan kurtulmu§lar, bu derece igren~ bir metodia 
olti.mle yti.zyti.ze gelirken hayat sevgisini kti.c;;ti.msemi§ler, yerin baglarm
dan kurtulmu§, her tti.rlti. cazibelerden azad olmu§lardir. Boylece de ha
yat kar§Ismda akidenin galib gelmesiyle bizzat kendi varhklanmn da 
ti.stti.ne ~Ikmi§lardir. Bu hayirli, yti.ce ve §erefli mti.'min gonti.llerin kar
§ISinda inadc;;I, §irret, mti.crim ve al~ak cibi:lliyyete sahip kimseler yer 
ahyordu. Bu bozuk fitrath insanlar, ate§in ti.zerine oturmu§ mti.'min
lerin nas1l eziyet ~ektiklerini, azabla yti.z yti.ze geldiklerini seyrediyor
lardl. Ate§in yedigi hayatlarm· arzettigi ti.rpertici manzarayla kurulmm~ 
egleniyorlardi. ~refli insanlarm yava§ yava§ kti.l ve topraga donti.§tti.k
lerini, eglenerek seyrediyorlardi. HaYirh ve §erefli mti.'minlerden bir de
likanlmm, bir gen~ k1zm, bir c;;ocugun, bir ihtiyann, bir ya§h kadmm, 
bir k1z ~ocugunun ate§e atllrrtasi onlarm rtlhlannda yer eden hasis ve 
despot duygulan daha da fazlala§tmyor, kan ve kemik Ylgm1 ti.zerinde 
kurulan cinnet pazarhklarmm arbedesini daha da artmyordu. 

i§te zalim despotlarm al~ak fi.tratlarmm i§ledikleri igrenc;; hadise ... 
i§te onlann tepetaklak yuvarlandiklan pis ~irkeflik ... Ama onlar yine 
de bu §iddetli ve korkunc;; ta'zib sahnelerini seyretmekten zevk ahyor
lar, hie;; bir vah§i h'ayvamn bile yapmad1g1 kotti.lti.kleri yaparak egleni
yorlardl. Vah§i hayvan avmm ti.zerine saldmrken yemek ic;;in saldmr, 
yoksa a§a~hk' ve igrenc;; bir arzuyla avmm nasll ac1 c;;ektigini gorerek 
zevk calmak ic;;in degil ... 

Ama-aym hadise mti.'minlerin rtlhen yti.celmelerini, hti.rriyete ka
VU§malanm ve o ti.stti.n zirveye, en son noktaya kanatlanmalanm aslr
lar ve nesiller boyu insanhgm hayretle gozledigi ufuklara yti.kselmele
rini saghyor ... 

Yeryti.zti.nti.n hesablarma gore bu durumda dikta ve despotizm im~na 
iistti.n gelmi§tir. Ama bu yti.ce, hay1rh ve §erefli kitlenin rtlhlarmda yer 
eden ve onlan o zirvelere, son ·derece. ti.stti.n noktalara yti.kselteil, dti.§
manlan kar§ISmda ti.stti.n k1lan ve direnme azmi veren imana gelince .. . 
Bu imanla dikta rejimleri arasmda cereyan eden sava§ta onun hie;; mi 
hie;; hesab1 ve a~rhg1 mevztlu bahis edilmiyor onlarm yamnda ... 

Bu hadise ti.zerinde nakledilen rivayetlerin hie;; birisi Kur'an ayet
erinin zikrettigi kadar kesin ve ac;;1k degil. . . Aslmda Allah Teala o za-
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lim despotlan yeryuzunde i§ledikleri igrenc; suc;lanndan dolaYI mahvet
mi§tir. Nuh peygamberin, Hud peygamberin, Salih peygamberin, f}uayb 
peygamberin ve Lut peygamberin kavmini helak ettigi gibi.. . Firavun'
un kavmi ve askerlerini izzet sahibi guc;lu bir zat olarak yakalaJ1p yok 
ettigi gibi. .. 

Yeryuzunun hesabma gore butun bu sonuc;lar uzucu ve esef veri
cidir. 

Boylece bitiyor mu i§? imamn .zirvesine yucelen mu'min kitle yok 
olup gidiyor mu? Uhdud hadisesinde oldugu gibi facia butun actlanyla 
son mu buluyor? Halbuki bu korkunc; c;irkefe yuzukoyun dalmt§ olan 
zalim ve despot kitle kurtulmu§ olarak c;tkmtyor mu orta~an? Yeryii
zfinun hesabt insan gonlfinde bu uzucu sonuc;larla ilgili olarak bir s1z1· 
btraktyor. 

Ama Kur'an mu'minlere bir ba§ka §ey ogretiyor. Bir ba§ka haki
katl ac;tkhyor. Ve onlarm degerlendirdikleri deger olc;Ulerinin tabiatlm 
gosteriyor. Giri§tikleri sava§m sahasm1 belletiyor ... 

Gerc;ek odur ki hayatta kar§tla§tlan act ve zevkler, eglence ve mah
rumiyetler . . . Esas olc;ude buyuk deger ifade etmezler. . . Aynca bunlar 
kar veya zararm hesabm1 goste.ren ana maddeler degildir . . . Zafer sa
dece dt§ ·gorunfi§e munhas1r degildir. Ancak bu, birc;ok zafer §ekillerin-
den yalmz bir tanesidir . . . . 

Allah'm olc;fisunde en buyuk deger akidenin ta§td1g1 degerdir ... 
Allah'm pazarmda en c;ok revac; bulan mal, iman mahdtr. Zaferin en 
fistun §ekli ruhun maddeye kar§l zaferidir. inancm actlara kar§l fis
tunlUgudur. imanm fitneye kar§l galibiyetidir . .. i§te bu hadisede de 
mu'minlerin ruhu korku ve elemlere galib geliyor. Yeryuzunun cazibe
lerine ve hayatm c;ekiciliklerine muzaffer oluyor. Fitneyi oyle bir mag
lubiyete ugratlyor ki butUn astrlar boyunca insan cinsi hep bOyle bir 
zaferin mujdesini bekliyor ... i§te en buyfik zafer ... 

::}uphesiz bU. tUn insanlar olecektir ... Sebepler degi§ecektir. Ama . 
insanhk hie; bir zaman boyle bir zafere, boyle bir yucelige, bOyle bir hur
riyete ula§amayacak ve bOyle bir kanatlam§la yuce ufuklara uc;amaya
caktlr. Bu, yalmz Allah'm sec;mesi ve kullarmdan yuce bir kitleyi §eref
lendirmesi ile mumkundur. insanlarla birlikte olme fiiline kan§acak
lardlr. Ama insanlar arasmda §erefleriyle aynlacaklar, Mele-i A'la'da 
son derece bir ustUnluge sahip olacaklardtr. insanlarm dunyasmda da 
boyle ... Biz meseleyi nesiller sonras1 ic;i.n goz onunde bulundurdqgumuz 
ve degerlendirdigimiz zaman durum boyledir. 

Mu'minler imanlanyla hezimete ugrayarak belki de hayalanm 
kurtarabilirlerdi. Ama onlar bizzat neler kaybedeceklerdi neler?.. . in
sanhk neler kaybedecektir? Bu buyuk mana ugrunda oldukleri zaman 
kaybedecekleri nedir? Akidesiz hayatm ne degeri vardtr? Hurriyetsiz 
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hayat ne a§B.g1hk bir hayattlr? Zalim despotlarm insan cesedlerine hakim 
olduktan sonra, ruhlarma da hakim olunca insamn dii§ecegi a§agllik 
seviye ne kadard1r? · 

Ger~ekten onlardan sonra da yeryiiziinde onlarm elde ettigi kazan~ 
son derece biiyiik mana ifade eder. Ve son derece §ereflidir. Onlar ate
§in yahmianyla yiiz yiize gelirken de kazan~hyd1lar. Korkunc; ate§lerin 
fani cesedlerini ·yalad1g1 zaman da §erefliydiler. Ate§in temizledigi bu 
§erefli mana ile asll zaferi kazananlar onlardlr ... 

Hem sa va§ sahas1 yalmz ba§ma yeryiizii degildir ki. . . Ve bu sa va§ 
sadece diinya hayatmda devam edecek degildir. Bu sava§m seyircileri 
yalmz ba§ma nesillerden bir nesil degildir. Aslmda Mavera, Mele-i A'la 
kan§maktadlr bu yeryiiziindeki hadiselere ve bizzat denetimi, gozeti
mi altmda bulundurmaktadlr. Yeryiiziiniin ol~iilerine uymayan, yer
ytiziindeki nesillerin ol~iistine benzemeyen ol~tilerle ol~mektedir. Dtin
yamn ol~tilerinden tamamen ayn bir ol~tidtir bu ... Mele-i A'la §U yer
yiiztindeki insanlarm toplad1gmdan ~ok daha iistiin, kat kat §erefli tuh
lan kaplar ve §tiphesiz ki Mavera'nm ovgiisti, ikram1 yeryuzunun bti
ttin gorti§l~rinden, takdir ve alkl§larmdan ~ok daha tisttin, c;ok daha 
btiyiik ve ag1rhkhd1r ... 

Ve bundan · sonra olacaklarm hepsi ahirette meydana gelecektir. 
Ahiret sahas1 yeryiiziinun sahas1m kaplad1gmdan ~ok daha geni§ ve 
kokltidtir. Aynhk asla sozkonusu degildir. Ne pratik hakikatta, ne de 
bu hakikatl- mti'minin hissedi§inde bOyle bir hakikat bahis mevzuu de
gildir. §u halde sava§ bitmemi§tir. Ve sava§m ger~ek sonucu hentiz 
ahnmaml§tlr. Onlann aleyhindeymi§ gibi gorunen yeryuzunun hukmu 
ise saglam bir htiktim degildir. <;tinkti yerytizunun verdigi htiktim, 
kti~tik ooltiklere ve onemsiz par~alara aittir. 

Birinci gorti§ k1sa mesafeli, dar sahah bir gorti§ttir. Ve sadece ace
leci bir fltrata sahib olan insamn gorti§tidtir. ikinci gorti§tin sahasl ge
ni§, mesatesi fazladlr. i§te Kur'an, mti'minleri bu gorti§e gore egitmek
tedir. Zira bu gorti§ saglani iman ideolojisinin iizerine kaim oldugu ger
~ekleri temsil etmektedir. 

i§te bunun i~in Allah'm mti'minlere vaadi; iman ve taatm mtika
fatl belalara kar§l sab1r, hayatta kar§Ila§Ilan fitnelere kar§I direnme 
ve gonul huzurudur: 

((Onlar ki; inanm1§lard1r ve kalbleri Allah'1 anmakla huzura k9.
v~mu§tur. Dikkat edin;ger~ekten kalbler, ancak Allah'1 anmakla hu
zlira kavu§ur." (Ra'd, 28) 

Bu, Rahman ve Rahim olan Allah'm §efkat ve memnuniyetinin 
tadesiydi: 

11Muhakkak ki iman edip saliD amel i§leyenleri Rahman sevgili klla
tlr." (Meryem, 96) 
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Bu maverada zikredili§in -ifadesidir : 
Rasulullah (s.a.) buyuruyor: Bir kulun ~ocugu oldugu zaman Allah 

meleklerine der ki: Siz kulumuri ~ocugunu aldmiZ ' m1? Evet, derler. 
Bunun uzerine buyurur: Siz onun gonlunun meyvesini kopard1mz.· Evet . 
derler .. Kulum ne dedi? der. Hamd etti Sana, bir de ((Biz Allah i~iniz 
ve yine O'na dondurulecegiz.» dedi, derler. Allah Tea.Ia buyurur: Oyley
se kulum i~in cennette bir ev yapm ve ona ((Hamd evi)) adm1 verin. 

Rasulullah (s.a.) buyuruyor. Aziz ve .Celil olan Allah buyurur ki: 
Ben, kulumun Beni zanm gibiyim. 0 Beni zikrettigi zaman. Ben onun 

-P yamndaYlm. 0 Beni kendi nefsinde zikrederse, Ben de onu kendi nef
simde zikrederim. 0 Beni bir topluluk i~inde zikrederse, Ben onu on
dan daha iyi bir topluluk i~erisinde zikrederim. 0 ~ana bir kan§ yak
la§lrsa Ben ona bir kula~ yakla§mm. 0 Bana bir kula~ yakla§lrsa Ben 
ona on ad1m yakla§mm. 0 Bana ytiruyerek gelirse, Ben ona ko§arak gi
derim. 

Aslmda bu, Mele-i A'la'mn yeryuziindeki mii'minlerin i§iyle me§
gul olmas1d1r. 

((Ar§'l ytiklenen melekler ve onun etrafmdakiler Rablanm hamd ile 
tesbih ederler. O'na iman eaerler ve iman eden kimseler i~in de §Oyle 
magfiret dilerler: Ey Rabb1rmz; Senin rahmetin ve ilmin her §eyi ku
§atmi§tlr. Bunun i~in tevbe edenleri ve Senin yoluna koyulanlan ba~§
la, onlan cehennem azabmdan koru ... » (Gafir, 7). 

Bu, Allah indinde §ehidler i~in haz1rlanan hayatm timsalidir: 
((Allah yolunda oldurulenleri sakm .olu sanmaym. Bilakis onlar di

ridirler. Rablan katmda nz1klandmhrlar. 'Allah'm keremiyle kendileri
ne verdlklerinden sevinerek arkalarmdan henuz kendilerine katllmayan
lara; kendilerine korku olmadi~m ve uziilmeyeceklerini mujdelemek is
terle.r.>> 

((Onlar, ·Ailah'tan gelen bir nimet ve kerem ile ve Allah'm mu'min
lerin mukatatlm zayi' etmeyecegi mujdesiyle sevinirler.>> (Al-i tmran, 
169-171) 

Allah'm yalancilan, zalimleri ve mucrimler.i helak edecegine ve 
ahirette azaba mustehak kllacagma dair vaadi gibi. .. Aslmda yeryuzu
nu onlarla doldurmanm belirli bir vakte kadar miihlet verilme manasi
na geldigi gibi. Herne kadar zaman zaman dunyada da onlan helak et
mekteyse de as1l yiiklenilen nokta ahirettir. <;unku butun ceza ahiret..; 
tedir: 

((0 Allah'1 . tammayanlarm refah i~inde diyar diyar gezip dola§ma
lan sakm ~izi aldatmasm. Kafirlerin bu halleri ~abuk ge~en bir zevk
tir. Sonunda varacaklan yer cehennem. 0 ne azab verici bir do§ektir.)). 
(Al-i imran, 196-197) · 

((Zalimlerin yaptlklarmdan Allah'1 gafil sanma. Onlar sadece ~ozle-
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rin deh§etle belirecegi bir gune kadar te'hir etmektedir. 0 gun ba§lan 
kalkml§, gozleri kendilerine donmeyecek §ekilde sabit kalml§, gonulleri 
bombo§ olarak kO§up duracaklard1r.n (ity:-ahim, 42-43). 

«0 halde b1rak o inkarcllan, dalsmlar ve oynaya dursunlar ta o 
va'dolunduklan gune kavu§turulacaklan zamana kadar. 0 gun, kabir
lerinden ko§arak «;1kacaklar; sanki dikili putlara ko§uyorlarml§ gibi. .. 
GOzlerinin feri sonmu§ bir halde, kendilerini bir horluk kaplayacak. i§
te bugun, o vaad edildikleri k1yamet gunudur.n (Mearic, 42-44). 

i§te ooylece insanlarm hayatl Mele-i A'la'daki hayatla ilgi kuruyor 
ve dunya ahirete baglamyor. ~u halde haytrla §er, hak ile batll ve iman
la zuliim arasmdaki sava§ sahnesi yal:ruz ba§ma yeryiizu degildir ... Yo
lun vanlacak son durag1 ve bu «;atl§mada soylenilecek soz yeri, dunya 
hayatl degildir. Aynca dunya hayatmdaki . zevkler ve lezzetler, ac1lar, 
eglenceler ve mahrumiyetle~ de ilahi mizanda en yuce degerleri ifade 
etmezler. . . 

~u halde mekanda saha geni§liyor. . . Zaman sahas1 da geni§liyor ... 
Ol«;u ve degerlerin yeri de enginle§iyor. Mu'min nefislerin ufuklan son
suzluga vanyor. ihtill)amlar buyiiyor. Yeryuzu ve i«;inde bulunan her 
§eY ku«;iiluyor. Dunya hayati ve onunla ilgili her §ey basitle§iyor. Ve 
mu'rilln gordugu ufuklar ve hayatlar nisbetinde buyuyor ve geli§iyor ... 
Ve i§te Uhdud k1ssas1 bu engin, §Umullu, yuce ve buyiik du§unce sistemi
nin in§8.smda en ustun zirveyi, ~n yuce noktay1 temsil ediyor . .. 

Gerek ashab-1 uhdudun k1ssas1, gerekse Buruc suresi Allah dava
smm tabiatl ve dava adammm butun mukellefiyetler kar§Ismdaki tu
tumu konusl:lnda geni§ l§lklar serpmektedir. Allah davasmm tarihi bo
yunca yeryiizunde «;e§itli davalann ve ideolojilerin muhtelif neticelerin
den pek «;ok ornekler goriilmu§tur. Yeryiizu Nuh peygamberin, Hud 
peygamberin, ~uayb peygamberin, Lut peygamberin kavminin ac1 akl
betlerini, sayllan pek az bir inananlar toplulugunun kurtulu§lanm, evet 
mucerred olarak kurtulu§lanm pek «;ok kere mii§ahede etmi§tir. Kurtu
lanlar i«;in bundan sonra yeryuziinde ve hayatta icra ettikleri fonksi
yonlarla· ilgili hi«; bir §ey nakletmiyor Kur'an ... i§te bu ornekler goste- · 
riyor ki Allah Teala bazen yalanc1larm, zalimlerin ve despotlarm akl
betini «;abucak kararla§'tlrmakta ve onlara dunya hayatmda ya azab 
gelmekte, ya da orada kendilerini bekleyen, gozetleyen en uygun ceza ... 

Bu dava tarihinde Firavun'un ve askerlerinin ac1 ak1betleri de go
riilmii§, Musa (a.s.)mn ve kavminin kurtulU§U ve bir miiddet yeryiiziin
de yerle§meleri ve kendi tarihleri boyunca en uygun §ekilde hiikiim siir
diikleri de mu§ahade edilmi§tir. Onlar her ne oodar miikemmel bir is
tikamet ta'kib ederek yucelere «;lkamaml§larsa da Allah'm alem-§iimul 
hayat nizam1m, dinini kainata yerle§tirmemi§lerse de bu nevi ornekle
rine pek «;ok kere rastlanmu~t1r . Bu ornekler daha da artmlabilir. 
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Bunun gibi bu davanm tarihi boyunca hidayete kar§I gelen ve Hz. 
Muhamrned'e inanmayan mii§riklerin ac1 akibetleri de goriilmii§, mii'-

. minlerin tamamen zafer kazamp, akidelerinin ruhlarmda son derece 
iistiinliik kesbettigi de mii§ahede edilmi§tir. Ve bir kere insanhk tarihi 
boyunca Allah'm nizammm hayata hakim oldugu insanhgm ~ bir 
devresinde goriilmeyen, ne once ne de sonra bir daha e§ine rastlanma
yan §ekilde Allah nizammm yeryiiziine yerle§tirilme i§i tamamlanmi§
tlr. 

Bunun gibi islam davasmm tarihi ashab~l uhdud k1ssasmda go
riilen orneklere de §ahid olmu§tur. Gerek eski devirlerde, gerekse mo-· 
dern ~aglarda iman tarihinin katalogunda en az zuhur eden ba§ka or
neklere de rastlanmi§tlr. Ve hala bu ornekler asular boyu zaman ge~
mi§ olmasma ragmen devam edip gitmektedir. Uzak veya yakm diger 
ornekler yanmda Uhdud hadisesi anlatllmas1 ~ok zor bir ornektir. Mti'
minlerin kurtulmadigi, kafirlerin muaheze edilmedigi bir ornek ola
rak kalacakbr. Bunun sebebi de Allah davasmm yaram olan mii'min
lerin .hissinde bu ger~egin yer etmesi ve kendilerinin elinde bir §ey ol
madlgmi, biitiin meselelerinin ve akide konusunun Allah'a ait oldugu
nun anlatllmasidir. Onlann vazifesi sadece vazifelerini yerine getirip 
gitmektir. Onlarm iizerine dii§en gorev Allah yolunu se~ip, akideyi ha
yata tercih edip, iman ederek fitnelere iistiin gelmek, amelleri ve niyet
leriyle Allah'I tasdik etmektir. Sonra Allah hem onlara, hem de dii§
manlanna yapacagtm yapar . .. T1pk1 kendi davasma ve dinine istedigi
ni yapbgt gibi. .. Ve onlar da nihayet iman tarihinin tamd1gt, §B.hid ol
dugu sonu~lardan birisine ula§Rcaklar veya onlarm bizzat gordiigii ve 
bildigi neticelerden birisine eri§eceklerdir. 

Onlar Allah indinde iicretli olarak tutulmu§lardir. 0; nerede, nasll 
ve ne §ekilde isterse oylece ~ah§Irlar ve belirli bir iicreti ;1hrlar. Ama 
ellerinden ne lehte, ne de aleyhlerinde bu daveti yonetme yetkisi yok
tur. Qiinkii o, i§ sahibinin vazifesidir. Yoksa i§~inin degil .. . Bir kere 
onlar ilk anda goniil huzuruna ula§Irlar, duygu iistiinliigiil'le eri§irler, 
ideal giizelligine vanrlar, cazibe ve §atafattan kurtulurlar, korku ve ka- · 
rars1zhktan uzakla§Irlar ve her haliikarcia hiirriyete ula§Irlar. tkinci 
olarak da onlar maverada ovgiiye, amlmaya ve §erefe eri§irler ... Daha 
yeryiiziinde iken oradaki iistiin mertebelere ererler. 

Sonra onlar bir defasmda da ahirete, hesaba ve biiyiik nimetlere 
gark olurlar. Her defa §iiphesiz ki bir oncekinden daha biiyiiktiir. Ve 
bunlann hepsinin yam s1ra da Allah'm memnuniyeti vard1r. Ve onlar 
Allah'm takdirini yerine getirmek i~in se~ilmi§ bir v8.s1ta, bir kudret 
perdesidirler. Allah onlarla yeryiiziinde diledigi §eyi yapar ... 

i§te ooylece son bulmu§tu Kur'an'm sadri. islam'daki ilk miislii
manlara, s~ilmi§ kitleye tatbik ettigi terbiye. Onlan oyle bir mertebeye 
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~tkarmt§tl ki once kendi benliklerinden ve ki§iliklerinden . uzakla§ttrml§, ' 
kendileriyle ilgili her §eyi atm1~ ve emir sahibinin yamnda iicretli i§~i 
olarak c;ah§malanm saglamt§, ne §ekilde olursa olsun Allah'm se~ti
ginden memmln ktlmt§tl onlan. 

Bunun yam s1ra da Kur'an'm tevcihattyla birlikte yiiriiyen peygam
ber terbiyesi yer ahyordu .' GOniilleri ve gozleri cennete ~eviriyor, se~il
mi§ olan deve ic;in sabretmeye c;agmyordu. Neticede Allah, diinya ve 
ahirette diledigi izni verdi onlara .. . 

Rasulullah (s.a.) Ammar'1 ve anastyla babasm1 goriiyor, Mekke'de 
korkun~ azablar altmda inlediklerini mii§ahede ediyor ama «Sabredin 
ey Yasir ailesi. .. Sizin yeriniz cennet.,, demekten ba§ka bir §ey soyle
miyordu. 

Habbab ibn Eret anlatlyor: Diyor ki : 11Bir giin Rasulullah (s.a.) 
Ka'be'nin golgesinde htrkasma dayanmi§ otururken halimizden §ikayet 
ettik ve dedik ki: Bize nusret dilemeyecek misin? Bizim i~in dua etme
yecek misin? Bunun iizerine o buyurdu: Sizden once oyle §eyler olmU§
tu ki, adam tutuluyor, yere gomiiliiyor, sonra bir testere getiriliyor ve 
ba§Imn iizerine .konularak bic;ilip iki par~aya aynhyordu. Geriye kalan 
eti ve kemigi ise demirden taraklarla taramyordu. Ama bu yine de onun · 
dininden uzakla§masma sebep olmuyordu. Allah'a yemin ederim ki, Al
lah bu mes'eleyi mutlaka iistiin getirecek ve neticede San'a'dan binen 
Hadramut'a inecek de Allah'tan ba§ka kimseden korkmayacak. Kurt 
koyuna kan§acak, ama siz acele etmek istiyorsunuz ... l l 

Her ~§artm ve durumun otesinde Allah'm bir hikmeti vardtr. Bu 
kainatta olan her §eyi idare eden O'dur. Kainatm ba§ma, sonuna mut
tali' olan, kainattaki hadiseleri diizenleyerek aralarmdaki miinasebeti 
saglayan O'dur. ·odur bilen ortiilii gayb perdesinin gerisin.deki gizli hik
metleri. .. Uzun yol hattl boyunca me§iyyetine uygun dii§en hikmeti. 

Nesiller ve astrlar boyunca baz1 hadiseler goziimiiz oniine serilmek
tedir ki, o hadiseyi ya§ayanlar ya§adtklan ~aglarda onun hikmetini kav
rayamtyorlardl. Belki de onlar ni~in bOyle oldugunu soruyorlardt? Ya 
Rabbi ni~in oluyor bunlar? diyorlard1. Aslmda bu sualler mii'minin ka
c;mmast gereken cehaletin ifadesidir. <;iinkii mii'm.in ba§langwta bilir 
ki her hadisenin gerisinde bir hikmet vardtr . . Mii'min zihninde saha
la.r geni§tir. ·Zaman ve mekan ic;erisindeki mesafeler uzakttr. Ve onun 
sahip oldugu deger ve ol~iiler ba§langt~ta boyle bir sual irad etmeyi ve 
dii§iinmeyi onler ... Ve mii'min kaderin devresine kapllarak selamet ve 
huzur ic;erisinde yolunda yiiriir ve ilerler. 

Gerc;ekten de Kur'an, emaneti ta§tmak ic;in baz1 goniilleri haz1r ha
le getiriyor ve yeniden in§a ediyordu. Tabii olarak bu goniillerin e§ine 
rastlanmayacak §ekilde giic;lii kuvvetli ve feragatkar olmas1 gerekirdi. 
<;iinkii o her §eyini feda edecek ve her gii~luge katlanacaktl. 0 , bu yer-
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yiiziiyle ilgili §eylere goz atmayacak, ahiretten ba§ka bir §eye nazar et
meyecekti. Allah'm nzasmdan ba§kasm1 istemeyecekti. .. Yeryiizilnde
ki yolculuk boyunca mesa.feler kat'edilirken dikilen engellere, me§ak
katlere, mahrumiyetlere, fedakarllklara, azab ve serdenge~tiliklere, hat
ta oliime bile haz1r olacaktl. Hem de yeryiiziinde yakm zamanda miika
fat beldemeksizin .. . isterse bu miikafat bizzat davasmm zaferi,. islam'
m galibiyeti ve miisliimanlarm iistiinliigu olsun. Hatta bu kar§Illk za- . 
limlerin helak olmas1 ve ilk devrelerde yalanc1lann ~arp1ldl~ zorlu ve 
gii~lii bir cezaya ~arpllmalan §eklinde olsun ... 

Ta id bu goniiller oniinde yeryiiziinde yiiriiyecek ve kar§Ihk bekle
meyecek bir yol oldugunu anlaymca ve yalmz bqma hak ile batll ara
smdaki kesin hesablqma zamam olarak ahiret bekleninceye kadar ... 
Hatta Allah Teala'mn niyetlerinin dogrulugunu, verdikleri vaadi ve ah
di yerine getireceklerini bildigi bu goniiller, zaferin yeryiiziinde geldi
gini g'orseler ve buna emin olsalar kendi nefisleri i~in degil il~hi niza:.. 
rm emanet vazifesini yerine getirmeyi kabul etseler bile onlar bu ema
neti yiiriitecek, diinyada kar§Ila§tlklan her tiirHi ganimetlerin farkm
da bile olmasalar bu emaneti yerine getireceklerdir. Qiinkii onlar hak 
i~in fedakarllga katlanrm§lar, Allah'm nzasmdan ba§ka bir miikafat bil
memi§lerdir. 

Zaferden soz edilen, ganimetlerden mevzu-u bahsedilen ve mii'min
lerin eliyle mii§riklepn yenildiginden soz edilen biitiin ayetler Medine'de 
nazil olmu§tur ... Bundan sonra ... biitiin bu meseleler mii'minin prog
rarmmn dl§mda bekledigi ve gormek istedigi §eylerin haricindedir. Za
fer ise kendiliginden gelmi§iir. Qiinkii Allah'm nizarm ve iradesi, bu ni
zArmn pratik hayatta tahakkukumi icabettirmi§, nesiller boyu goriilen 
ameli bir §ekil olarak ~1kmasm1 irade buyurmu§tur. 

Elbetteki yorulmamn, fedakarhgm, engellere kar§l dikilmenin ve 
IStirab ~ekmelerin hepsi Allah'm takdirine goredir ve onun gerisinde 
bizim §U anda gormeye ~ali§tl~rmz hikmetler gizlidir. Bu nokta iizerin
de Allah davasma ~a~ranlann dikkatle dii§iinmeleri gerekir. Her yerde 
ve her nesilden dava adamlannm .. . Bu nokta dava adamlanna eksiksiz 
ve a~1k olarak yoldaki i§aretleri gostermeye kafidir. 0 yolda sonuna ka
dar ilerlemek isteyenlerin ad1mlanm peki§tirmeye yeter. Sonu~ nas1l 
olursa olsun en sonunda vuku'bulacak Allah'm takdiridir. Etler ve ke
miklerle serilmi§, kanlar ve terlerle yogrulmu§ me§akkatli yol boyunca 
onlar zafer veya maglubiyete, hak ile batll arasmdaki kesin aynllga as-
18. iltifat edemezler. Fakat Allah, kendi davas1 ve dini i~in bir §ey yap
mak isterse, bu Allah'm irade buyurdugu tarzda cereyan eder ve oylece 
sonu~larur. Yoksa elem ve fedakarllklann kar§Ili~ olarak clegil ... Ha
yir .. . Yeryiizii ceza ve miika.fat diyan degildir. Sadece ve sadece Allah 

· davasmm emri ve nizam1 ~er~evesinde Allah'm s~tigi baziJmllan va-
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· s1tas1yla diledi~i §ekilde hareket etmek \izere Allah'm takdirinf tah~
kuk zemini buldu~u ·bir yerdir. Bu se~ilme i§i kendileri i~in yeter. Al
lah'm bu davaya kendilerini se~mesinin yanmda her §eY kii~iik ve basit 
kahr. Hayat bile .. . Yeryiiziinde yap1lacak gizli a~1k biitiin seylha.tler 
onemsiz olur ... 

Uhdud kJ.SSa.Srm miiteaklbeo Hak Teala'nm buiurdu~ §U hiikiim 
de bir ba§ka ger~e~ i§lret e~mektedir: 

<<Mii'minlere klzd1klar1 da ancak Aziz ve Hamid olan Allah'a imAn 
etmeleri sebebiyle idi... '' 

Allah da vasma inananlann, her nesilde ve her yerde bu nokta iize
rinde dikkatlice durmalan ve dii§iinmeleri gerekir. 

Asllnda mii'minlerle dii§Inanlan arasmda ge~en sava§, esas yap1s1 
1tibanyla bir akide sava§1d1r, ba§ka 'bir !JeY de~l. .. Dii§manlan mii'min
lerin imanlanm ~ekememektedirler. Onlan klzdmi.n . yalmz ve yalmz 
bu akidedir ... 

Mii'minler ile Allah dii§manlan arasmda ge~en SaVa§ aslmda ne 
'iiyasi, ne iktisadi ne de Irk aynmma dayali bir sava§tir ... ~yet mese-. 
le bu saydlklanmizdan herhangi birisi t~in olsaydl, durdurulma.sl ga
yet kolay olurdu. Boyle bir problem! ~ozmek basitle§irdi. Ne var ki bu 
S&Va§ temelden bir akide sava§ldlr. Ya kiifiir, ya da iman ... Ya cahili-
yet, ya da islam. · 

Mii§riklerin ileri gelen biiyiikleri Rasulullah'a geliyor, bir tek IJeY 
kar§lb~nda diledi~ mali, ba§kanli~ ve diinya nimetlerini verecekleri
ni soyliiyorlardl. tstedikleri tek IJeY akide sava§lm b1rakmas1 ve bu 
konuda gev§eklik gostermesiydi. Tenzih ederiz Peygamberi §ayet o is
tedikleri §eylerden her hangi birisine ((Pekill deseydi, hi~ §iiphesiz ara
lannda. hi~ bir sava§.kalmayacaktl. 

Ashnda bu bir akide davas1dlr ve bir akide sava§ldlr. Nerede bir 
miisliimanla kar§lla§lrlarsa kar§lla§Sinlar, mii'minlerin yakinen bilme
leri gereken b~dur. Onlara kar§I .gelenler bu akideden ba§ka hi~ bir §ey . 
i~in kar§l gelmiyorlar. Aziz ve Hamid olan Allah'a inanmaktan ba§ka 
bir §eye kin beslemiyorlar. Bazan mu'minlerin dii§manlan giri§tikleri 
sava§m iistiine akide sanca~ndan ba§ka· sancaklar ~ekmek, siyasi, ik
tisadi ve cinsi bayraklar kaldlrmak istiyorlar. Maksadlan mii'minlerle 
giri§tikleri sava§m ger~ek yoniinii de~tirmek ve mii'minlerin rfthun
daki akide me§'alesini so.ndftrmek ... §u halde mii'minlerin vazifesi bun
lara aldanmamakt1r. Ve bu yapbklah }\er §eylerin bir gozboyacili~n
dan ve gizli bir niyetten geldi~i anlamalandlr. Ashnda sava§m san-

. ca~ de~§tirenler, mii'minleri ger~ek zafer silahmdan mahrftm et
mek ve ellerinden bu silahi kapmak istemektedirler. Ne §ekilde olursa 
olsun, ister Uhdud hadisesinde oldugu gibi ruhi bo§&.bm §ekliilde, isterse 
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---------------------------------------------
ilk musliiman nesillerde meydan·a geldigi gibi ruhi enginlige ula§madan 
dogan hakimiyet tarzmda olsun, farks1zd1r. 

Biz bugiin diinya hac;hlanmn bizi gerc;ek sava§tan yamltmak ic;in 
kendi hedeflerine c;e§itli sancaklar diktiklerini bir ornek oiarak mii§ft
hade ediyoruz, tarihi nas1l degi§tirmek istediklerini goruyoruz. Ve bize, 
ashnda hac;h savqian 80miirgeciligin bir maskesi ve vas1tas1d1r da, ba§
ka bir gayeye mebni degilmi§ zanmm veriyoriar ... Asia ... Asimda son 
zamanlarda ortaya c;1kan somiirgecilik hie; bir zaman ortadan kaikmami§ 
oian ve Ortac;agdaki §Imankhgi kadar hie; bir devrede §Imankhk etme
mi§ oian hac;h ruhunun bir maskesidir. Ve muhtelif 1rklardan miislii
manlar, miisliiman kumandaniarm emri altu~da, akide sancagma da
yanarak onian yenmi§Ierdi. tc;lerinde Selahaddin-i Eyyubi ve Turan ~ah 
gibi kendi kavmiyetini unutan ve akidesi ic;in kendisini adayarak .akide 
sancag1 aitmda zafer kazanan kumandanlar da vard1. 

<<Mii'minlere k1zd1klan da an~ak Aziz ve Hamid olan Allah'a iman 
etmeieri sebebiyie idi ... ,, 

Ve ne kadar dogru soyiiiyor uiu Allah .. . Aldat1c1 hainier de ne ka
dar da yalan uyduruyoriar . .. (Seyyid Kutub, Yoldaki i§aretler, 219-237) . 

--------~oao~--------

11 - Dogrusu iman edip salih arne! i~lemi~ olanlar ic;:in 
altlanndan 1rma.klar akan c~nnetler vard1r. i~te buyuk 
kurtulu~ budur. 

12 -:- Dogrusu Rabb1n1n yakalay1~1 amans1Zd1r. 
13 - Once yaratip sonra. tekrarlayan O'dur, 0 , . 
14 - 0 , Gafur'dur. Vedud'dur. 
15 - Ar~'1n sahibidir, Mecid'dir. 

· 16 - Diledigini mutlaka yapand1r. 
17 - 0 ordulann haberi sana geldi mi? 
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18 - Firavun ve Semud'un. 
19- Dogrusu kiifredenler, yalanlama:dadirlar. 
20- Allah ise onlan arkalanndan k~atand1r. 
21 - Dogrusu o, ~anh bir Kur'an'dlr. 
22 - Levh-i Mahfuz'dadir. 

Rabbmm Yakalayi§I 

8397 

Allah Teala, mu'niin kullar1 i~in <<Altlanndan 1rmaklar akan cen
netlerl) bulundugunu bildiiiyor. D\i3manlanna hazirlamt§ oldugu ce
bennemle yakiCI azabm tersine, onlara bu nimeti hazirlami§tlr. Bu se
oeple Hak Teala: «il}te buy\ik kurtulu§ budur.'' buyuruyor. 

Sonra da «Dogrusu Rabbmm yakalayt§I amansizdir.l) Peygamber
lerini yalanlayan, emrine muhilefet eden d\i§manlanm yakalayt§l ve 
onlardan intikam ali§I c;ok amans1z ve §iddetlidir. C\inku Allah Teala 
metin kuvvet s&.hibidir. O'nun diledigi §ey bir goz a~1p kapamak kadar 
veya daha az zamanda diledigi §ekilde olur. Bu sebeple hemen ardmdan: . 
«Once yaratlp sonra tekrarlayan O'dur, 0.11 buyuruyor. Yani O'nun 
once yarat1p sonra ilk yarattig. gibi tekri.rlamasi kudretinin bir omegi
dir. O'nun yaratmasma engel olup allkoyacak hie; bir kimse yoktur. ~<0, 
Oa!ur'dur, Vedud'dur.11 Ke_ndisine s1g.mp tevbe edenin g\inarum ba~
lar. Gunih neden olursa olsun. ibn Abbas ve bqkalan «VedU.d11 keli
mesinin dost anlamma geldigmi soylerler. «Ar§'m sahibidir, Mecid'dir.l) 
But\in yarat1klann \istunde bulunan o muazzam Ar§'m sAhibidir. «Me
cid'dir." kavlinde iki k1raet vard1r. Otre olarak Aziz ve Celil olan Rab-· 
bm Sifat1d1r. Esre olarak Ar§'In Sifatidlr. Her iki mana da sahihtir. 

«Diledigini mutlaka yapand1r.11 Neyi isterse onu yapar. H\ikmunun 
takibcisi yoktur. Yaptig.ndan sual eden yoktur. Azameti, gucu, hikmeti 
ve adaleti nedeniyle kimse O'nu yaptig.ndan sorumlu tutmaz. Nitekim 
Ebubekir es-S1ddik'e olumc\il hasta iken· sana doktor bakti rm? denil
diginde onun; evet, dedigini, ne dedi? diye sorulunca da: Bana: «Ben 
dlledigimi yapamm11 dedi, dedigini nakletmil}tik. 

«0 ordulann haberi sana geldi mi? Firavun ve Semud'un.11 Firavun 
n Semud'un ba§ma gelen belanm ve hie; bir kimsenin ugramad1g. inti
klnun haberi sana ulqti rm? Bu, Allah Teala'nm: «Dogrusu Rabbmm 
yakalayt§I amansizdir." kavlinin ger~ekle§mesinden ibarettir. Yani Rab
brm zAlimleri yakalad1g. zaman c;ok §iddetli ve amans1z bir §ekilde ya- . 
kalar. Aziz ve mu.ktedir bir zatm yakalayt§Iyla yakalar. ibn Ebu Hatim 
der ki : Bize babam... Amr ibn Meymun'dan nakletti ki; .Rasulullah 
(s.a .) : «0 ordulann haberi sana geldi mi?11 ayetini okuyan bir kadma 
rastlami§, ayakta durup onu dinlemi§ ve: Evet bana geldi,.demi( 
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«Do~rusu kiifredenler yalanlamadad1rlar.>> Onlar §ek, §Uphe, kiifiir 
ve inAdtadular. «Allah ise onlan arkalanndan ku§atandlr.» Onlara gii
cii yeter, onlan ezer. Onlar Allah'm elinden ka~1p kurtulamazlar. 

«Do~rusu o, §Anll bir Kur'an'd1r.» Yiice ve ulu. <<Levh-i Mahfuz'da
dlr.» Yiicelerin yiicesinde Levh-i Mahfuz'da korunmu§tur, fazlahk ve
ya eksiklik yoktur. Tahrif veya tebdile u~ramaz. 

ibn Cerir Taberi der ki: Bize Amr ibn Ali. .. Enes ibn Malik'ten nak
letti ki; o: <<Do~rusu o, §Anll bir Kur'an'd1r. Levh-i Mahfuz'dad1r.» kavli 
hakkmda §Oyle demi§tir: Allah'm bu ayette zikretti~i korunmU§ levha 
tsraill'in kar§Ismdadlr. ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam ... Abdurrah
man ibn Selman'dan nakletti ki; o, ~oyle demi§: Allah'm verdi~i her 
§eY Kur'an'dan oncesi ve sonrasmda mutlaka Levh-i Mahfuz'dad1r. Ko
.runmu§ olan levha tsrafil'in iki goziiniin oniindedir, ancak tsra.fU'e ona 
bakma izni verilmez. 

Hasan el-Basri der ki: Bu §anll Kur'an, Allah'm katmda korunmu§ 
levhadadlr. Ondan diledi~ kadanm kullanndan diledi~ine indirir. 

Be~avi, tsha.k ibn Bi§r kanallyla .. . Mukatil, ibn Ciireyc, Miicahid 
ve ibn Abbas'tan nakleder ki; bu levhamn iistiinde: Bir tek Allah'tan 
ba§ka ilah yoktur, O'nun dini islam'd1r, Muhammed O'nun kulu ve 
Rasuliidiir. Kim, Allah'a inamr, vaadini do~rular ve peygamberlerine 

· tabi olursa; Allah onu cennetine girdirir, ibaresi yaz11Idlr. ibn Abbas der 
ki: Bu levha beyaz inciden bir levhad1r, uzunlu~u gokle yer aras1, geni§
li~ de Do~ ile Bat1 geni§li~ndedir. Altl inci ve yakuttan, sayfalan ku'
miZl yakuttan, kalemi nurdand1r. Sozii Ar§'a ba~hd1r, ash mele~n ku
ca~mdadlr. 

Mukatil der ki; Levh-i Mahfuz, Ar§'m sagmdad1r. 
Taberaru der ki: Bize Muhammed ibn Osman. .. ibn Abbas'tan 

nakletti ki, Rasulullah ·(s.a.) §oyle buyurmu§tur: Allah Tea.Ia Levh-1 
Mahfuz'u beyaz inciden yaratmi§tlr. Sayfalan k1z1l yakuttandlr. Kale
mi nur, yaz1s1 nurdur. Allah Teala'nm onda her giin 360 am vardlr. Ya
ratlr ve r1z1k verir, diriltir ve oldiiriir, aziz eder, zelil eder ve diledigini 
yapar. 

BCRUC SURESiNiN SONU 



TARIK S(TRESi 

(Mekke'de nazil olmu§tur.) 

Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize babam ... Abdurrah
man ibn Halid'den nakletti ki; ona babas1 anlatrm§. 0, Rasulullah (s.a.)1 
Sakif ~ar§Ismda okuna ·veya degnegine dayanrm§ olarak gormu§. Onla
ra yard1m dilemek i~in gelmi§ imi§. Onun §Oyle dedigini i§ittim, demi§: 
((Andolsun gage ve Tank'a ... ll Sureyi sonuna kadar okumu§. Sonra Ha
lid ibn Ebu Cebel demi§ ki: Ben, cahiliyet doneminde mti§rik iken bu
nu ezberledim sonra islam'a girdim ve onu okudum. Halid ibn Cebel 
demi§ ki: Sakif kabilesi beni ~agmp dediler ki: Bu adamdan duydugun 
nedir? Ben de onlara bu sureyi okudum. Onlarm yamnda bulunan Ku
rey§'liler demi§ler ki: Biz arkada§IInlZl daha iyi biiiriz. Eger onun soyle
digmin hak oldugunu gorseydik muhakkak ona uyard1k. 

Nesei der ki: Bize Amr ibn Mansur ... Cabir'den nakletti ki: Muaz, 
ak§am namazm1 k1lm1§ ve Bakara, Nisa surelerini okumu§. Rasulullah 
1s.a.) buyurmu§ ki: Ey Muaz iki kerre of of sana, Tank ve ~ms surele
rini okumak yetmez miydi? Ve benzeri bir ifade kullanml§. 
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Rahman ve Rahim olan _AUah'1n a<hyla. 

1 - Andolsun goge ve Tink'a. 

(CUz : 30; SQre : 86 

2- Nereden bileceksin sen Tink'In ne oldugunu? 
3- 0, delen yildizdir. 
4 - Hie; bir nefis yoktur ki mutlaka onun iizerinde bir 

g6zeten bulunmas1n. 
5 - Su halde insan bir baks1n, neden yaratilmu~tir? 
6 - 0, atihp dokiilen bir sudan yaratllmu~tlr: 

7 - Bel kemigi ile gogiislerin aras1ndan <;Ikar. 
8 - $iiphe yok ki 0, onu yeniden dondiirmeye kidirdir. 
9 - 0 gun, s1rlar yoklan1p zneydana <;1kanlacakt1r. 

1$)- ¥bk onun gUCU de, yardimCISl da yoktur. 

Andolsun Tank'a 

Allah TeA.lA. goge ve gOkte halketmi§ oldugu parlak YJ.ldlzlara yemin 
ediyor ve : ''Andolsun gqge ve Tank'a.>> buyuruyor. Sonra da 11Nereden 

. bih~ceksin sen. Tank'm ne oldugunu?» buyuruyor ve bunu 110, delen bir 
YJ.ldlzdlr.>> buyurarak tefsir ediyor. 

Katade ve b&.§kalan dl!rler · ki: Y1ldlza Tank adlnm verilmesinin 
·sebebi; onun gece gor\iniip giindiiz kaybolmas1d1r. Nitekim Sahib ha
diste varid olan; ki§inin evine geceleyin aniden gelmesini yasaklayan 
ifaqe de bunu de.steklemektedir. DuA ihtiva eden bir b&.§ka hadiste de 
geceleyin ans1zm geliveren hayu He ey Rahman, buyurulmaktadlr. 

110, delen ylld1zd1r.» ibn Abbi8 buradaki '< - u\!JI ) kelimesini 
aydmlatan diye tefsir etmi§tir. Siidc1l ise iizerlerine gonderilen §eytan
ian delen, diye manA. vermi§tir. ikrime de; aydlnlatan ve §eytam yakan, 
anlamml vermittir. 

"Hi~ bir nefis yoktur ki mutlaka onun iizerinde bir gozeten bulun
masm.» Her nefsin iizerinde Allah tara,fmdan onu belalardan koruyan 
bir koruyucu vard1r. Nitekim Allah TeA.la Ra'd sure.sinde §Oyle buyu- · 
rur: 11Ardlndan ve on\inden ta'kib edenler vard1r. Allah'm emriyle onu 
gozetirler.» (Ra'd, 11) · 

. ~~~u halde insan bir baksm, neden yaratllml§tlr?» insanm yaratll
dl~ temelin zaafma dikkat ~ekilmekte ve ahireti kabul etmesi husu
sunda uyanlmaktadlr. <;Unkii bir §eyi ilk b&.§latmaya giicii yetenin, ye
niden getirmeye guciiniin yetmesi daha uygundur. Nitekim Allah Te
alA., Rilm suresinde §Oyle buyurur: "ilkin yaratlp sonra onu iade eden 
O'dur. Bu, O'nun i~in pek kolaydlr.)) (Rum, 27) . 

110, at1hp dokiilen bir sudan yaratllml§tlr.» Yani meniden. Kadm-
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dan ve erkekten hlzla ~1kar, Aziz ve Celil olan Allah'm izniyle bundan 
~ocuk dogar. Bunun i~in Allah Teala miiteak1ben §6yle buyuruyor: 

«Bel kemigi ile goguslerin arasmdan ~1kar.» Erkegin bel kemiginin, 
kadmm da goguslerinin arasmdan ~1kar bu su. ~ebib ibn Bi§r ikrime'
den, o da ibn Abbas'tan nakleder ki: «Bel kemigi ile gogiislerin arasm-

. dan ~Ikar.» kavli hakkmda §6yle demi§tir: Erkegin bel kemigi ile kadl
mn gogusleri san ve incedir. <;ocuk an~ak bu ikisinden rheydana gelir. 
Said ibn Cubeyr, ikrime, Katade, Suddi ve ba§kalan da boyle demi§ler
dir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Ebu Said el-E§ecc ... Mis'ar'dan nakletti ki; 
o, Hakem'in ibn Abbas'tan §6yle naklettigini i§ittim, demi§: «Bel ke
migi ile goguslerin arasmdan ~Ikar.» ayetindeki gogusler· anlamma ge
len (-: ~'.;Jl~ ) kelimesi i§te budur demi§ ve elini gogsunun uzerine koy-
mu§tiir:- -

Dahhak ve Atlyye, ibn Abbas'tan naklederler ki; kadmm gogsu 
gerdanhk yeridir. ikrime, Said ibn Cubeyr de boyle demi§tir. Ali ibn Ebu 
Talha, ibn Abbas'tan nakleder ki gogiisler a:qlamma ·gelen ( ~~-~~~~; ) 
kelimesi iki memenin aras1 demektir. Mucahid ise bu kelimenin, omuz
lardan gogiise kadar olan k1s1m anlamma geldigini bildirir. Ve yine Mu
cahid'den nakledilen bir rivayette bu kelime, boyun nalkasmdan daha 
a§agida kalan kis1md1r. Sufyan es-Sevri bunun iki gogiisun iist k1sm1 
demek oldugunu soylerken, Said ibn Cubeyr bunun alt kiSmm dart ko
§esi manasma geldigini sayler. Dahhak ise bu kelimenin iki goguslerle 
ayaklar ve gozlerin aras1 anlamma oldugunu belirtir. Le'ys ibn Sa'd, 
Ma'mer ibn Ebu Habibe el-Medeni'den nakleder ki; ona bu ayetle ilgili 
olarak §oyle denildigi ula§ffil§tlr: Bu, kalbin oz suyudur ve oradan ~o
cuk meydana gelir. Katade'nin de bti ayete bel kemigi ile boynu ara
smdan, anlamm1 verdigi bildtrilir. 

<<~iiphe yok ki o, onu yeniden dondurmeye kadirdir.» Bu ayette iki 
gorii§ vard1r: . 

Birincisi; muhakkak ki Allah, bu f1rlayarak ~1kan suyu ~1kt1g1 ye~ 
rine yeniden dondurmeye muktedirdir. Mucahid, ikrime ve ba§kalan 
bOyle demi§lerdir. . 

ikinci kavil ise §6yledir: Muhakkak ki Allah Teala, bu at1hp doku
Ien sudan yaratllmi§ olan insam yeniden dondurmeye kadirdir. Yani 
yeniden var edip ahiret diyarmda diriltmeye kadirdir. <;unku ilkin yap
maya gucu yetenih yeniden dondurmeye de gucu yeter. Aziz ve Celil 
olan Allah, Kur'an-1 Kerim'de bu delili bir~ok yerde zikretmi§tir. Dah
hak'm soyledigi bu gorii§ ibn Cerir Taberi tarafmdan da te:rcih edilmi§
tir. Bu sebeple Allah Teala ayetin devammda: <<0 gun, s1rlar yoklamp 
meydana ~1kanlacakt1r.>> S1rlarm denendigi, yoklamp a~1ga ~1ktlgi giz
linin a<;1k; saklmm goriilur olqugu k1yame~ giinunde. Nitekim Buhari 

Tefsir; C. XV. F : 527 
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ve Miislim'in Sahih'lerinde Abdullah ibn Omer'den nakledilir ki; Ra
sulullah ($.a.) §oyle buyurmu§tur : 

Her gadre ugrayan ic;in k1yamet gti.nti.nde bir sancak dikilir ve; bu 
f.alan oglu falanm gadrine ugrayand1r, denilir. . 

ccArtlk onun gti.cti. de, yardimciSI da yoktur.» K1yamet gti.nti. art1k 
insanm kendisinde bir gti.c; ve kendinin di§mda bir yardimciSl yoktur. 
Ne kendini Allah'm azabmdan kendisi kurtarabilir, ne de ba§kasmm 
buna gti.cti yeter. 

iZAHI -----

«0 , delen yildizdir .>> Parlakhk sac;an ve aydmlatan yildizdir. Par
layan y1ldiZdlr da denmi§tir. Yti.ce ve ti.stti.n anlamma geldigi de soy
lenir. Denildi ki: Bu, §eytamn flrlatt1g1 ve bununla delip gec;tigi §ey
dir. Ve yine bunun Sti.reyya y1ldiZI oldugu soylenmi§tir. <;unkti. araplar 
Sti.reyya'ya y1ld1z ad1m verirler. Zuhal oldugu da soylenmi§tir. Yti.ksek 
oldugu ic;in bu ad verildi, denir. Denildi ki bu, §eytamn f1rlatt1g1 her yil
dizdlr. 0, deler ve gec;er. Bunlar Allah'm kasem ettigi yemin tti.rleri
dir. Denildi ki: Bu ayetin takdiri §Ciyledir: Blitti.n bunlarm Rabbma 
andolsun. Bu yeminin cevab1 ise «Hie; bir nefis yoktur ki mutlaka onun 
ti.zerinde bir gozeten bulunmasm.n kavlidir. (Hazim, Lti.bab, VI, 490) . 

«Bel kemigi ile gogti.slerin arasmdan c;1kar.n Erkegin arka kemigi 
ile kadmm gogiislerinin arasmdan. Bu, kadmm gogti.s kemiginin bti.
yti.kleridir. Eger meninin, dordti.ncti. hazmm fazlahgmdan dogup bti.tti.n 
organlara dag1ldig1 ve nihayet o organlarm hepsinin benzeri olan or
ganlan dogurmaya haz1r hale geldigi ve ana karargahmm yumurtahk
lan yamnda bir birine sanlmi§ olan damarlar oldugu fikri dogru sa
yihrsa; §iiphesiz ki beyin nutfenin dogumunda en onemli yard1mc1 or
gan gorevini ti.slenir. Bu sebeple fazlas1yla cinsel temas onun h1zhca 
zay1flamasma sebep olur. Bundan sonra ilikler gelir ki; bu, iskelet ke
miklerinin ic;indedir. Bunun pek c;ok bolti.mleri gogiis kemigine · kadar 
iner. Ve bu ikisi meninin korunmas1 ic;in en uygun yerlerdir. Binaenaleyh 
bu ikisi zikre deger bulunarak ozellikle amlmi§tlr. (Kadi Beydavi, En
var-ti.t-Tenzil, VI, 491) . 

insan, ti.stti.ndeki gage ve geceieyin karanhg1 delen parlak veya yti.k
sek ytld1z gibi gaze gonle c;arparak kendisine geri gelen Tank'a bak1p 
zahir ve batmmdan nas1l yti.ksek bir h1fz ve murakebe altmda bulundu
gunu anlamak ve ona gore fenahktan sakimp. ak1betinde mesrur olabi-
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lecegi vazifeleri cehd ile yapmak •uzere kendini dii§iinsun. Neden ve han
gi §eyden yaratlldigmL Baz1lan buradan insan nefsinin, hissedilen hey
kel denilen bedenden ibaret oldugunu ve bu suretle bu sualin insana 
mucerred kii<;iiklugunu dli§lindurmek siyakmda irad edildigini soyle
mi§lerse de bu, tamamen dogru degildir_ Zira «insan baksmn emrinden 
ilk evvel insamn bedenden ibaret degil, nazardan ibaret oldugu yani du-
iinen §ey demek oldugu anla§1llr ki bu da K1yamet suresinde ge<;tigi 

,:;ibi «Hay1r, insan kendi nefsine bakmaktad1r.n mazmununun tamamen 
aymd1r. Ger<;i cevapta insamn bedeni i'tibanyla h1lkati, mebdei anla
Ilm1§ ise de bundan insamn bedenden ibaret olmas1 laz1m gelmeyip ta

nrlarmdan bir tavra aid olarak beden ile alakadar bulundugu anla
§llffil§ olur. 

ikinci olarak bu sualin sevkinde insanm uzerinde bulunan haflz ve 
murak1b kar§1Smda acz u hakaretine bir tenbih bulundugunda §Uphe 
yok ise de ,as1l siyak yalmz o hakareti dii§iindurmek degil, onu o hakir 
mebdeden yaratlp yukselterek mutefekkir insan mertebesine getiren 
Halik Teala'mn halk u h1fzmdaki kudretinin buyuklugunu dii§iindure
rek Allah'm yeniden dondurmeye kudretini tamtmak ve binaenaleyh. 
s1rlarm a<;1kland1g1 gunde s1rlanmn pak olmas1 i<;in gurura saplanma
YlP Allah'a dogru yiikselmek uzere kendi nefsinden cehd sarf eyleme
si luzumunu anlatmaktlr ki nazar, bu cehdin mebdei demektir, onun 
i<;in h1lkatinin ba§langiCmda nut,fe halinde iken bile rahme intikal et
mek i<;in bir nevi cehd demek olan «atllagelmenn vasfl bilhassa tasrih 
olunarak cevabmda buyuruluyor ki: «Atllagelen bir sudan yaratllilll§-
tlr.>> 

Ji.) ) fiili, dokmek, atmak gibi muteaddi oldugu i<;in suyun 
vasf1 ( J ),.L. _ ) veya ( Ji...t.:.. ) olmak iktiza ederken ( Jib ) 
denilmesi §liphe yok ki §ayan-1 dikkattir. Bunda ii<; vecih soylemi§ler
dir: 

Birincisi; Zeccac'm Sibeveyh'ten naklettigi uzere ( 
v. ~ ) gibi nisbet manas1yla dif1kll demek olarak yine ( 

mealinde olmas1d1r. 
ikincisi; ( ~G ~ ) gibi isnad-1 mecazi tarik1yla ism-i mef'

'lden fail ile ta'bir edilmi§ olmas1d1r. Ferra demi§tir ki: S1fat mevkiin
e bunu, Hicaz halk1 digerlerinden daha <;ok yaparlar: ( ~\j t'~ J:l 
;~;u .. , (IS~ !. gi~bi.. H 1·1'd K t b'd < ~·'I ~--:,1 d .. k .. l <_;uncusu; mam a 1 en ve u ru an Jf;::U _jt..u ) o u -
eler manasma da geldigi nakledilrni§tir. Fakat hangisi de olsa bunun 

suretle ifadesinde bir nukte bulunmak laz1m gelir. Bu ise suda bir 
hd tasavvur ettirmek uzere d1fkm ona nisbet edilmi§ olmas1d1r. Ba§

i ( \.if ) ibtidaiyyedir, teb'iz olmas1 da <<Her sudan <;ocuk olmaz» 
ih hadisi mazmununa muvat1k olur ki atllan bir suyun bir cuz'un-
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den demek olur. Tenvin de tahkir i<;indir. ((Degersiz bir su» mfmasmda
dir. Lakin rastgele atllan her sudan degil, §U vasf ile muttas1f olan su-
dan: Sulb ile Teraib arasmda <;Ikar. . 

Sulb, sulub, saleb, salib; yarg1dan kuyruk sokttrhuna kadar arka 
kemigine de:oir ki omurga kemigi, amud-i fikari ve bel ta'bir olunur. 
Beyinden inen ve nuha-i §evki denilen ve sinir biitiiniiniin ·ana hattl 
alan korkar ilik omurilik onun i<;inden iner. Beden te§ekkiiliiniin sala-
bet mihveri demek alan bir riikniidiir. · 

(.-~~~ - ) de ( ~?~- - ~ nin cem'idir. GOgiis kemiklerine denir 
ki gagiis tahtas1 ta'bir olunur. Iki merne ile boyun halkas1 kemiklerinin 
arahgma veya gagsiin sag tarafmdan dart ve sol tarafmdan dart kabur
galara veya iki el, iki ayak ve iki gaze dahi denilir. Bilhassa gagiiste ger
danhk mevziine 1tlak olunur. Demek ki s1rttaki f1kralarm mukabili ola
rak gagiis kemiginin sag ve sol kaburgalara dag1lan her bogumu bir te
ribe olup mecmuuna terib ve teraib denilmi§tir. Bu suretle as1l teraib, 
gagiis tahtasmm mihverini te§kil eden ve boyundan memeler arasma 
dogru inen kemikler olup etrafl miilahazas1yla ~inenin gerdanhk mev
ziine ve biitiiniine 1tlak olunur. Nitekim imriiilkays'm «ayine gibi par
lami§» diye vasfettigi teraib kemikleri · degil, sinenin kendisidir. Sulb ile 
teraib; bedenin ark~dan ve anden iki yiizeyini bel ve bag1r gibi esash 
_iki riiknii ile ifade etmi§ oluyor ki bunlarm aras1 tenasiil cihazlanm muh-
tevidir. ~u halde sulb ile teraib aras1 bedenin hey'et-i mec'maas1yla ala
kadar olarak ortasmda bulunan tenasiil cihazlarmdan kinaye olur. Ay
m zamanda sulb erkege, teraib kadma ·i§aret olarak ikisinin birle§me
sinden kinaye olmak da sulbiin erkek, sinenin kadm hakkmda daha 
ma'ruf 've bariz olmas1 i'tibanyla tamnmaya daha yakmd1r. Ger<;i <<<;1-
karn kavli ((atllan su»nun daha uygun s1fatl olmak bulundugu cihetle, 
zamir ona raci' olacagma nazaran ((atllma» erkegin suyundan zahir ol
dugu gibi, sulb ve teraib arasmdan da erkegin, sulbii ile teraibi aras1 
miitebadir olur ise de ictima' halinde erkek ve kadm her birinin sulb ve 
teraibi arasma, yahud sulb erkege, teraib kadma aid olarak ikisinin de 
sebebiyyetine i§aret olmak daha tercihe §ayandlr. <;iinkii bu sure~te bu 
vasfm faydas1 daha cem'iyyetli olur. 

Miifessirlerin burada ba§hca iki kavli vard1r: 
Birincisi, ilk sayledigimiz gibi atllan suyun, erkegin suyu, sulb ve 

teraib arasmm da erkegin sulb ve teraibi aras1 olmaktlr. Bunda kadm 
cihe.ti nefyedilmi§ degil, ancak sarahaten taarruz olunmaYlP ((Hangi 
§eyden onu yaratrm§tlr? Nutfeden onu yaratml§tlr.» gibi ancesine i§a
retle yetinilmi§ olur. 

ikincisi; erkegin sulbiinden ve kadmm teraibinden yahud ikisinin 
de sulb ve teraibi arasmdan <;1kan iki suyun mecmuuna i§aret olmaktlr. 
<;iinkii Al-i imran suresinin ba§mda ge<;tigi iizere, Hz. Peygamber (s.a:) 

0 

q 

q 
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den erkek ve kadmdan hangisinin suyu -kuvvetc;e- galebe ederse <;o
cugun ona benzemesi galib olur diye rivayet olunduguna nazaran, <;o
cuk erkekle kadm suyunun bir i<;timamdan has1l olur. Bunun iki su. 
oldugu halde sulb ile teraib arasmdan <;1kar daf1k bir su diye ifade olun
masmm sebebi de §byle izah edilmi§tir: 

a) Erkekle kadm, ikisi ictima.' halinde bir tek §ey gibi olduklarm
dan dolayt burada bu ta'bir guzel olmu§tur. 

b) Bir §eyin iki sebebi oldugu zaman; bu, §Ununla §unun arasm
da oldu, demek muvaf1k olur. 0 halde <<ablan» denilmesi de ba'zm vas
flm kulle 1tlak kabilindendir. Bir k1sm1 ablan olmak hasebiyle, o mec
mua da bu vas1f verillp.i§tir. Yahud kadmm suyu da rahme doktilmek 
hasebiyle onda da bu s1fat mtilahaza edilebilir. Bu iki kavl uzerine bu
rada; kadmm menisi var m1d1r, yok mudur? Varsa c;ocugun tevelludun
de asl olan hangisidir? Tarzmda baz1 munaka§alar olmU§, kadmm da 
bir suyu bulundugunu ve"buna §er'an .onun menisi ta'bir olundugunu 
ve alaka'mn husulu i<;in telkihte iki tarafm da alakadar oldugu muna
ka§aya mahal yoktur. Fakat kadmm suyu, erkegin nutfesi gibi hayati 
maddeyi ihtiva ediyor mu? Yoksa mezi gibi bir destek hizmeti yapmak
la kahyor mu?. <;ocugun h1lkatinde ikisi birlikte fail birer unsur mu
dur? Yoksa biri fail, biri kabil midir? Bu cihetler alanrm§tlr. 

Kur'an ayetlerinin ( t...;J~L .:.,~k.!~, Jl.a~ ,iJ..,:..- t.-.) ( ,:r ~~ 
~~ ) gibi terimlerden sonra mebde' olarak gosterdigi ( ~ ~t.. ) 
hep erkegin . nutfesinde zahir olmasma ve kadm menisi hakkmda bir 
sarahat bulunmamasma nazaran, bir klSlffi ulema <_;ocugun OlU§IDasm
da asli unsurun erkegin suyu olduguna kail olmu§ ve kadmm suyunu 
bir hayat unsuru degil, bir yard1mci mahiyetinde mtilahaza ederek bi
rinci gorii§U tercih etmi§lerdir. Diger taraftan telkinin husultinde ka
dmdan da bir maddenin eklenip i§tiraki bilahare benzeme tezahuratm
dan dahi tebeyytin etmesine ve hadiste de bunun kadm menisinin i§
tirak ve galebesine nisbet edilmi§ olmasma mebni, kadmdan eklenen · 
fail veya kabil bir unsurun dahi nazar-1 i'tibara almmas1 laz1m gelmi§
tir ki bu unsur; kadmm bezr veya Buyeyza ta'bir olunan ve telkih edi
len yumurtacigldlr. Ve kadm suyunun bir meni gibi addedilmesi rahmin 
tistunde yumurtahktan <;1kan bu yumurtac1klar dolay1siylad1r. <<Her su
dan c;ocuk olmaz.>> hadisi uyarmca c;ocuk, erkek suyunun butunllnden 
degil bir bolumunden oldugu gibi, kadm suyunun da hepsinden degil, 
bu yumurtac1gmdand1r. Gizli olan telkih emrinde bunun oynad1g1 rol
e ilgili ii<; ihtimal vard1r: 

1 - Erkek tohumunun etkinlik ve geli§mesine yalmz zemin te§kil 
en bir kabil ve edilgen olmas1d1r. 

2.- Onunla kan§rna ve birle§imi ile butununu etkinligi ve geli§
esidir. 
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3 - Erkek nutfesi bunun etkinligine yalmz uyanc1 bir sebeb gibi 
olup ceninin usulii o yumurtac1ktan geli§mesidir. i§te miifessirler «Be
li ile gogiisleri arasmaan t;Ikann ayetinde birinci Ve ikinci ihtimaller 
iizerinde yiiriimii§ler, iit;iincii ihtimali nazar-1 i'tibara almami§ladir. Bu 
miinasebetle burada erkek ve kadm sulanyla zikrolunan ii<; ihtimal 
hakkmdaki nazariyyelere dair izahatta bulunmak fa.ydadan uzak ol
mayacaktlr. 

Allah Teala'mn sunu kudretine ve h1fz u inayetine istidlal ile meb
de' ve ma'act hatlrlatllmak iizere insamn yarat1ll§ devreleri Mii'minun 
suresinde «Andolsun ki Biz, insam c;amurdan, siizme bir ozden yarat
tik ... Sonra siz, k1yamet giiniinde muhakkak diriltileceksiniz.n (Mii'mi
nun, 12-16) ayetleriyle dokuz mertebeye tasnif buyurularak zikrolun
IDU§tU ki; birincisi «t;amurdan siizme bir ozdenn, ikincisi «nutfen, iit;iin
ciisii crkan plhtiSl», dordiinciisii <rbir t;ignemlik etn, be§incisi «kemiklern, 
a.ltmciSl «etn, yedincisi «apayn bir yaratlk)>, sekizincisi «oliim)), doku
zuncusu «diriltmendir. Birincisi olan crt;amurdan siizme bir ozn hakkm
da orada soz gec;mi§ti. Burada da insan nefsi iizerindeki ilahi koruma ile 
O'nun yeniden diriltmeye kudreti dii§iindiiriilmek iizere biitiin o mer
tebeler, «Neden ·yaratilmi§tlr? 0, erkek ve kadmm beli ile gogiisleri ara
smdan at1lagelen bir sudan yaratllmi§tlr. ~iiphesiz ki Allah, onu tekrar 
dondiirmeye kadirdir.n mazmunlarmda hiilasa edilerek «insan baksmn 
diye insana nazar emredilmi§ ve bu nazar it;in evvelemirde en bariz olan 
atllagelen su ilkesinden hareket usulii gosterilmi§tir. Gerc;i bu, haki
katte Mii'minun suresindeki crSonra onu nutfe halinde saglam bir ye
re yerle§tirdik.n ile beyan buyurulan ikinci mertebedir. Fakat onda na
zar yiiriitiilmek it;in en zahir ve en yakm olan ilke bu oldugu cihetle, 
ekseri ayetlerde evvela bu mebde'e nazar-1 dikkat celbolunmu§tur. Bu
rada «Erkek ve kadmm beli ile gogsii arasmdan atllagelen bir sudan 
yaratilmi§tlr.>> vasfmdan da bu suyun hem olw~ ilkelerine, hem de ye
dinci mertebe olan crbir ba§ka yaratlh§n ile dogum lahzasma kadar te
kamiilii durumlarma te§rih, fizyoloji ve embriyoloji baki§ ac;1smdan i§a
retler vard1r. Bunlar fiziki, kimyevi, biyolojik yonlere boliiniirse de bu
rada en ziyade matlub olan biyolojik durumdur. Bu meya,nda genetik 
ve embriyoloji nam1yla zamamm1zda aynca bir tasnif ve incelemeye ta
bi tutulan fen §U'besinde de bu zikrolunan nazan, vazife edinerek ta'
kib eden tecriibi bilimlerdir. Bunun tedvini umumiyyetle tababet nok
ta-i nazarmdan oldugu it;in yaz1lan eserler hep o gayeyi ama<; ettikle
rinden dolayr ilahiyyat bak1mmdan istidlal ile me§gul olmazlar ise de 
te§rih, dokular ve organl.zmanm fonksiyonlan gibi onda da insamn ya
ratlll§ma nazarla yaratic1 kudrete _istidlal ve ahlaki, dini, insanhk va
zifesini takdir nokta-i nazarmdan bahsimize taalluk eden nice nice ya
ratlll§ ayeperi miitalaa edilmekte bulundugundan ((insan neden yara-
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tildtgma baksm.>> emrine uyarak a§agtda gelen §ekilde ·baZJ. bahisleri 
miitalaa etmeliyiz. (Elmahh, Hak Dini Kur'an Dili, VII, 5702-5708). 

------~--~00----------

11 - Andolsun o d6nii$ yeri olan g6ge. 
12 - Ve v.anlan yere, 
13- Ki dogrusu bu, kesin bir s6zdur. 
14 - Ve o, bir $aka degildir. 
15- Gen;ekten onlar duzen kuruyorlar, 
16 - Ben de bir duzen kurmaktay1m. 
17 - Sen, $imdilik kafirlere muhlet ver, onlan biraz 

geciktir. 

Kesin Soz 

:ibn Abbas donii§ yeri anlamma gelen ( c:;-)1 ) kelimesine yag
mur manasm1 vermi§tir. Yine ondan nakledilen ofr tivayette bu keli- · 
me yagmur ta§Iyan bulut anlamma gelir ve o: <<Andolsun o donii§ ye
ri alan goge.>> kavline yagmur indiren ve yagmur yagd1ran goge; anla
mmi vermi§tir. Katade ise her y1l kullann nzkmm dondiiriildiigii anla
mim verir ve der ki: Boyle olmasayd1; hem onlar, hem de hayvanlan 
helak olurdu. ibn Zeyd de ytldizlan, gune§i, ay1 donen gok anlamm1 
vermi§tir ki bu, o gok cisimlerinin buradan gelip §Uradan gitmeleri an
lammadlr. 

<<Ve yanlan yere.» ibn Abbas ·yerin bitkiyle yanlmas1 anlamm1 ver
mi§tir ki Said ibn Ciibeyr, ikrime, Ebu Malik, Hasan, Katade, Siiddi ve 
ba§kalan da boyle demi§lerdir. 

((Ki dogrusu bu, kesin bir sozdiir.» ibn Abbas; hak bir sozdi~r, der. 
Katade de boyle der. Ba§kalan ise; adaletli bir hiikiimdflr, anlammt ve
rirler. 

((Ve o, bir §aka degildir.» Bilakis ciddi bir hakikattir. 
Sonra kafirlerin bu gen;egi yalanlad1klan ve Allah'm yolundan all

koyduklan haber verilerek buyuruluyor ki: <<Gerc;;ekten ·anlar dflzen ku
ruyorlar.» insanlan Kur'an'm aksine davet etmekle onlara hile yap1p 
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duzen kuruyorlar. ((Ben de bir duzen kurmaktayun. Sen, §imdilik ka
firlere muhlet ver.>> Onlan beklet ve acele etme. ((Onlan biraz geciktir.» 
0 zaman ba§larma gelecek gazab1, felaketi , cezay1 ve azab1 goreceksin. 
Allah Teala'nm ·bir ba§ka ayette buyurdugu gibi: ((Onlan az bir ge~_;in
dirir, sonra da katl bir azaba surukleriz.» (Lokman, 24). 
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A'LA SURESi 

(Mekke'de nazil olmu§tur.) 

Bu surenin Mekke'de nazil oldugunun delili "Buhari'nin n~kletti- · 
gi §U rivayettir: Bize Abdan ... Bera ibn Azib'den nakletti ki; o, §Oyle 
demi§: Peygamberin ashabmdan bize ilk gelenler Mus'ab ibn Umeyr ile 
ibn Ummii MektUm'dur. Bu ikisi bize Kur'an okutmaya ba§la~hlar. Son
ra Ammar, Bilal ve Sa'd geldi. Sonra yirmi ki§iyle birlikte Hattab oglu 
Orner geldi. Sonra 'da Rasulullah (s.a.) geldi. Ben Medine'lilerin bun
larm geli§ine sevindikleri kadar hie; bi"r §eye sevinmediklerini gordiim. 
Hatta c;ocuklann ve kiic;iiklerin; §U gelen Rasulullah'tlr, dediklerini go
riiyordum. Geldiginde ben A'la suresiyle benzer sureleri okuyordum. 
imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Veki.. . Hz. Ali'nin §Oyle dedigini 
bildirdi: Rasulullah (s.a.) A'la suresini severdi. Bu rivayette Ahmed ibn 
Hanbel miinferid kalml§tlr. 

Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde sabit olduguna gore Rasulullah 
(s.a.) Muaz'a §Oyle demi§tir: A'la, ~ems ve Leyl suresiyle namaz kilsay-
dm ya. . 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Siifyan ... Nu'man ibn Be
§ir'den nakletti ki. .. Rasulullah (s.a.) Ramazan ve Kurban bayramla
rmda A'la ve Ga§iye surelerini okumu§tur. Bayramlar Cum'a giiniine 
rastlarsa her ikisini birlikte okumu§tur. Bu hadisin isnad1 Ahmed ibn 
Hanbel'in Miisned'inde boyledir. Miislim de bu hadisi Sahih'inde riva
yet eder. Ebu Davud, Tirmizi ve Nesei de Ebu Avane, Cerir ve ~u'be ka
nallyla Nu'man ibn Be§ir'den naklederler. Tirmizi; Sevri. .. Nu'man'dan 
bOyle rivayet etmi§tir, der. Ancak raviler arasmda yer alan Salim oglu · 
Habib'in babasmdan rivayet naklettigi bilinmez. ibn Mace de bu hadisi 
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Muhammed ibn Sabah kanahyla ... Nu'man ibn Be§ir'den yukandaki 
toplulugun rivayet ettigi §ekilde nakleder. Allah en iyisini bilendir. Miis
lim'in ve sunen sahiplerinin ifadesi ise §byledir: Rasulullah (s.a.) iki 
bayramla Cum'a giinlerinde A'la ve Ga§iye surelerini okurdu. Bazan 
ikisi aynL giinde birle§irdi ve o zamanda ikisini birlikte okurdu. 

imam Ahmed ibn Hanbel Miisned'inde Ubeyy ibn Ka'b, Abdullah 
ibn Abbas, Abdurrahman ibn Ebza ve mii'minlerin annesi Hz. Ai§e~den 
nakleder ki; Rasulullah (s.a.) vitirde A'Ia, Kafirun ve ihlas suresini 
okurmu§. Hz. Ai§e Nas ve Felak surelerini de buna eklemi§tir. Keza bu 
hadis muhtelif yollarla Cabir, Ebu Umame, Abdullah ibn Mes'ud, im
ran ibn Husayn ve Ali ibn Talib (Allah onlarm hepsinden raz1 olsun) 
den de rivayet edilmi§tir. Eger uzatma endi§esi olmasayd1 biz bunlann 
isnad1yla ilgili miimkiin olan rivayetleri ve metinleri burada irad eder
dik. Ancak bu kadarhk i§aretin yeterli oldugunu goriiyoruz. Allah en 
iyisini bilendir. 

a:f»,rf~S~\J ¢fs:q;~;;¢(S~J"~\G):f:;0[;(-,i; 
~} '~> ............ .......::·· )/ ..... J.,'*~ ,. ~'( 0 /// } > ~),10 .-') ,;. 

~;~j;t;JAJ:.'f!:.f~\~GC'l)~?-fo~?~s_;.\~~~ 
~\~ :Pq\\>(~~ ,;~·;&'~~},'~8-i··\·~~~~·,_& 

, ~ ~)~~v )·~ .. ~~~., l).;}_,~ ~ .. _, 

®j. 0/, -"" >' , '®~' ' 0 . , ............ ~';J)\'~~ ...... ~~:. ,.1" "1. • \)\:J \ \~ 
'->.... '1;--'~ ~ .~ . . ~ 

' 
Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla 

1 - Rabb1n1n o <;ok yuce ad1n1 tesbih et. 
2 - Ki 0, yarat1p §ekil vermi§tir. 
3 - Ki 0, ta:kdir edip dogru yolu g6stermi§tir. 
4 - Ki 0, ye§illigi <;Ikarnu§tlr. 
5- Sonradaonu kupkuru, siyah bir<;6pe c;evirmi~ir. 

_ 6 - ~eni okutacag1z da hi<; unutmayacaks1n. 
7 - Y aln1z Allah'in diledigi ba§ka. <;unku 0, a~ag1 da, 

gizli olt:tnl da bilir. 
8 - Ve seni kolay olana muvaffak edecegiz. 
9 - 0 halde 6gut fayda verecekse, ogut ver. 
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10 - Korkacak olan ogut alacaktlr. 
11- Bedbaht olan ise ondan kaq1n1r:. 
12 - K.i o, en buyuk atef}e girecek oland1r. 
13 -- 0, orada ne 6lecek, ne de dirilecektir. 

Yiicelerin Yiicesi 

8411 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Abdurrahman ... Ukbe 
. ibn Amir'den nakletti ki: «Rabbmm o c;ok yiice adm1 tesbih et.» ayeti 
nazil olunca, Rasulullah (s.a.) bize dedi ki: Riikuunuzda bu ayeti oku
yun. Daha sonra: «Rabbmm o c;ok yiice ad1m tesbih et.» ayeti nazil olun
ca da bunu secdenizde soyleyin, dedi. Bu rivayeti Ebu Davud ve ibn 
Mace; Abdullah ibn Miibarek hadisinde Musa ibn Eyyub kanallyla Uk
be ibn Amir'den naklederler. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Veki' ... Abdullah ibn Abbas'
tan nakletti ki;. Rasulullah (s.a.): «Rabbmm o c;ok yiice adm1 tesbih et.» 
ayetini okuyunca, en yiice Rabb1m1 tesbih ederim, demi§tir. Bu rivayeti 
Ebu Davud da Ziiheyr ibn Harb kanallyla Veki'den nakleder ve bu ko
nuda Veki'e muhalefet edilmi§tir, der. Ebu Veki' ve ~u'be de bu hadisi 
Ebu ishak kanahyla Abdullah ibn Abbas'tan mevkuf olarak nakleder
ler. 

Sevri Siiddi'den, o da Abdhayr'dan nakletti ki; o, Hz. Ali'nin <<Rab
bmm o c;ok yiice adm1 tesbih et.» ayetini okuyup; o c;ok yiice olan Rab
blml tesbih ederim, dedigini i§itmi§. 

ibn Cerir Taheri der ki: Bize Abd ibn Humeyd ... ibn Abbas'tan nak
letti ki; o, bu ayeti okuyunca; c;ok yiice Rabb1m1 tesbih ederim, dermi§. 
rrK1yamet giiniine yemin ederim.» (K1yamet, 1) ayetini okuyup son una 
gelince de: Bu, oliileri diriltmeye kadir degil midir? Tesbih ederim Seni 
elbette, dermi§. 

Katade der ki: Bize anlatlld1gma gore Allah nebisi: «Rabbmm o c;ok 
yiice adm1 tesbih et.» ayetini okuyunca; en yiice Rabb1m1 tesbih ederim, 
dermi§. 

ciKi 0, yaratlp §ekil vermi§tir.>> MahlUkatl yaratmi§ ve her yarat
tlgmi en giizel bic;imde diizene koyup §ekil vermi§tir. 

<<Ki 0, takdir edip dogru yolu gostermi§tir.» Miicahid der ki: in
sanogluna mutluluk ve mutsuzluk yolunu, hayvanlara da yaytllm yerle
rini gostermi§tir. Bu ayet-i kerime Allah Teala'mn kitabmda Musa'nm 
Firavun'a soyledigi §U kavline benzemektedir: «Rabb1m1z her §eye ya
ratlll§llll veren, sonra dosdogru yola eri§tirehdir.» (Taha, 50) Bir ka
der takdir etmi§ ve mahlUkati da buna dogru gotiirmii§tiir. Nitekim 
Miislim'in Sahih'inde Abdullah ibn Amr'dan nakledilir ki; Rasulullah 
(s.a.) §tiyle buyurmu§tur: Muhakkak Allah yaratlklann kaderini gok-
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leri ve yeri yaratmazdan elli bin sene once takdir etmi§tir. Bu s1rada 
Ar§'l suyun iizerinde bulunuyardu. 

«Ki 0, ye§illigi <;Ikarmi§tlr.» Her tiirlii bitki ve ekini <;Ikarmi§tlr. 
«Sanra da anu kupkuru, siyah bir c;ope c;evirmi§tir.» ibn Abbas; 

degi§ik kuru bir ata, diye mana verir. Miicahid, Katad~ ve ibn Zeyd de 
benzer §ekilde soylerler. ibn Cerir Taheri der ki: Arap sozlerini bilen 
ki§ilerden baz1lan dediler ki: Bu ifade, manas1 once alup kendisi sonra 
gelen ifadelerdendir. Soziin anlam1 §oyle almaktad1r: 0 ki atlan ye§il
den siyaha c;evirmi§ ve bundan sanra da anu kupkuru yapmi§tlr. Sanra 
ibn Cerir Taberi der ki: Bu ihtimal herne kadar varid ise de dagru de
gildir. <;iinkii te'vil ehlinin soziine aykm dii§n'lektedir. 

«Seni akutacag1z da hi<; unutmayacaksm.>> Ey Muhammed, seni 
akutacag1z da hi<; unutmayacaksm. Bu da Aziz ve Celil olan Allah'm 
bir durumu haber vermesi ve Rasuliine unutmayacag1 bir akuyu§la 

. akuyacagm1 vaadetmesidir. 
«Yalmz Allah'm diledigi ba§ka.» Bu ifade ibn Cerir Taberi'nin anu 

unutmayacag1 bir akutu§la akutacag1 vaadinden Allah'm diledigini is
tisna ettigi §eklindeki gorii§iidiir. Katade ise der ki: Rasulullah (s.a.) 
Allah'm dilediginden ba§ka hi<; bir §eyi unutmazdL Baz1lan da dediler 
ki «Unutmayacaksm.» kavli bir talebtir. Ve boylece istisna manasni1 
nesh iizerine dayand1rmaktad1rlar. Yani Allah'm neshini dilediginden 
ba§ka sana akuttuklanmiZl unutmayacaksm. Binaenaleyh sen anu terk
edecek de degilsin. 

· «<;iinkii 0; a<;1g1 da gizli alam da bilir.» Kullanmn a<;Ik<;a yaptlk
lanm da, gizlice soylediklerini de bilir. Hi<; bir §ey O'na gizli ve sakh 
degildir. 

((Ve seni kalaya alana muvaffak edecegiz.» Sana hay1r fiiller i§
lemeyi ve iyi sozler soylemeyi kalayla§tlracagiz. Sana kalay bir §eriat 
gonderecek, adil, istikametli, miisamahah bir din te§ri' edecegiz. Onda 
egrilik-biigriiliik bulunmayacag1 gibi s1kmt1 ve zarluk da bulunmaya
caktlr. 

((0 halde ogiit fayda verecekse, ogiit ver.» Ogiitiin fayda verecegi 
kanuda sen ogiit ver. ilim ne§rindeki edeb i§te bu ayetten almmi§tlr. 
Binaenaleyh hi<; bir kimse, bilgiyi ehli almayamn oniine sermemelidir. 
Nitekim mii'minlerin emiri Ali ibn Ebu Talib (r.a.) der ki: Sen bir tap
lulugun aklmm eri§meyecegi bir sozii soyleme. <;iinkii bu soz anlar i<;in 

· yalmzca fitne alur. Ve yine demi§tir ki : insanlara bildikleri sozle ka
nu§un. Allah ve Rasuliiniin yalanlanmasmdan ha§lamr mismiz? 

((Karkacak alan ogiit alacaktlr.n Ey Muhammed; Allahtan karkup 
O'na ula§acagmi kabul eden ki§i kalbine ula§an ogiitten ibret ahr. 

«Bedbaht alan ise andan kac;m1r. Ki a, en biiyiik ate§e girecek alan
dir. 0, arada ne olecek, ne de dirilecektir .>> Orada Olmez ki istirahat et-
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sin, dirilmez ki faydah bir hayat ya§asm. Aksine bu hayat onun i<;in 
zararhd1r. <;iinkii bu nedenle kar§Ila§acagi elim azab1 ve muhtelif bas
kilan farkedecektir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize ibn Ebu Adiyy .. . Ebu Said'
den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) ·§oyle buyurmu§: Cehennem ehli olan 
cehennemlikler orada ne oliirler, ne de diriltilirler. Allah, merhamet et
mek istedigi baz1 insanlan cehennemde oldiiriir ve onlarm yamna §e
faat<;Ilar girerler. Ki§i kendi arkada§lanm ahp onlan haya 1rmagmda 
-Veya hayat 1rmagmda veya canhhk 1rmagmda demi§tir- bitirir. Ya 
da' cennet 1rmagmda biterler, demi§tir. T1pk1 selin ta§1d1g1 suda· bir ta
nenin bitmesi gipi. Ebu Said der ki: Rasulullah (s.a.) sonra §oyle dedi: 
Gormez misiniz aga.<; once ye§eriP sonra saranr -veya sonra sari olur 
demi§tk- Sonia tekrar ye§erir. Bazllan dedile ki t s~nki Rasftlullah;-(s.~.) 
~olde olam soylemi§ti. . .. 

Yine Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Ismail... Ebu Said el-Hudri'- · 
den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Cehennem ehli olan 
cehennemlikler elbette ki orada ne oliirler, ne de diriltilirler. Fa~at ba
zt insanlar vard1r ki -ya da benzer bir ifade kullanrm§tlr- onlar gii
nahlan nedeniyle cehenneme gireceklerdir. -Veya hatalan nedeniyle 
demi§tir- i§te onlan oldiiriir, nihayet onlar komiirle§ince §efaat izni 
verilir ve yanlarma cemaat cemaat §efaatc;Ilar gelir ve onlan cehennem 
1rmaklarmda bitirirler. Sonra; ey cennet ehli onlann iizerine sahverin, 
denilir de onlar bir sel suyunun getirdigi tanenin bitmesi gibi biterler. 
Ebu Said der ki: 0 zaman toplulukta bulunan bir adam dedi ki: Sanki 
Rasulullah .(s.a.) c;olde idi. Bu hadisi Miislim de Bi§r kanahyla ... Ebu 
Said el-Hudri'den rivayet eder. Aym hadisi imam Ahmed ibn Hanbel, 
Yezid kanahyla ... Ebu Said' den n'akleder ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle bu
yurmu§: Allah'm cehennemden 1;1karmak istemedigi cehennemlikler 
orada ne oliirler ne de dirilirler. Allah'm cehennemden ~1karmak istedi
gi cehennemlikleri ise Allah orada oldiiriir. Nihayet komiir olurlar da 
sonra topluca «;Ikanhp cennet 1rmaklarma gotiiriiliirler. Veya onlarm 
iizerine cennet 1rmaklarmdan su serpilir de tlpk1 bir selin ta§1d1g1 ta· 
nenin bitmesi gibi bitip ye§erirler. Allah Teala ba§ka ayetlerde cehen
nem ehlinden haber vererek §Oyle buyurur: «Ey nobetc;i, Rabbm hi<; ol
mazsa bizi oliime mahkum etsin, diye ~;agm§Irlar. 0 da: Siz, boyle ka
lacaksmiz, der.n (Zuhruf, 77) Fatlr suresinde ise §Oyle buyurur: «Kiif
retmi§ olanlara gelince; cehennem ate§i onlar ic;indir. Aleyhlerine hii
kiim verilmez ki olsiinler. Onlardan cehennemin azab1 da hafifletilmez. 
!§te Biz, her kiifredeni boyle cezalandmnz.n (Fatlr, 36) Ve daha bu an
lamda pek ~ok ayet bulunmaktadlr. 
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----- i Z A H I -----

«Ki 0, takdir edip dogru yolu gostermi§tir.n E§yfmm cinslerini, tur
lerini, teklerini, mikdarlanm, niteliklerini, fiillerini ve ecellerini takdir 
etmi§tir. Nitekim Aleyhisselatii Vesellam buyurur ki: Allah Teala gok
leri ve yeri yaratmazdan elli bin sene once, yarat1klarm mikdanm tak
dir etmi§tir. Yani e§yamn cinsini ve her turiin teklerini ma'lum bir mik
dar iizere ta'yin etmi§tir. Keza her tekin ciissesinin mikdanm, durumu
nu giizel ve ~irkin, bahtiyar ve bahts1z, hidayet ve sap1kllk, renk ve §e
kil, tat ve koku, nz1k ve ecel ve diger §eylerin hepsini tek tek ta'yin et
mi§tir. Nitekim bir diger ayette §Oyle buyurur «Hi~ bir §ey yoktur ki; 
hazinesi Bizim kat1m1zda olmasm. Ve biz, onu ancak belli bir ol~iiye go
re indiririZ.JJ (Hicr, 21). 

«Dogru yolu gostermi§tir. n Onlardan her birini ana gayesi i~in 
yoneltmi§tir. Tabii ve ihtiyari olarak sudur ettigi §eye yarayan bi~imde 
sevketmi§tir. <;iinkii meyilleri, sezgileri, ortaya ~1kard1g1 deliller, indir
digi ayetlerle her birini ne i~in yaratml§Sa ona muvaffak k1lm1§t1r. Eger 
bitki ve hayvanlarm halini inceleyecek olsan onlann her birinde ak1llan 
hayrete dii§i.irecek §eylerin bulundugunu goriirsiin. 

Hikaye edilir ki : Y1lan bir ya§ma girince, gozii kor olur. Ancak Al
lah Teala ona raziyane (Rezene denilen ve dere otuna benzeyen bir bit
ki) yaprag1 ile goziinii silmesini ilham etmi§tir. Goziine bu yaprag1 sii
riince gorme giiciinii yeniden kazamr. Ancak bazan ~olde iken gorme 
giiciinii yitirir. Ve bu yapragm yeti§tigi yer uzun bir mesafede olur. Bu 
takdirde ne kadar uzun olursa olsun y1lan o mesafeyi a§ar ve kor ol
masma ragmen raziyane bitkisinin bulundugu bah~elere saldmr ve go
zunii onun yapragma surer ve Allah'm izniyle gorme giiciinii tekrar el
de eder. 

Yine hikaye edilir ki: Timsahm k1~ tarafmda delik bulunmad1g1 
i~in yedigi §eylerin artlklan agzmdan ~1kar. Allah Teala onun i~in bir 
ku§ gorevlendirmi§tir ve ku§un g1dasm1 da timsahm agzma koymu§tur. 
0 ku§ timsahm agzm1 a~tlgm1 goriince, agzma girer ve i~inde bulunan
lan kap1p yer. Allah Teala bu ku§un gagasmm iistiinde ve altmda iki 
<;Ikmtl yaratml§tlr ki ku§ agzma girdiginde timsah agzm1 kapay1p onu 
yutmasm. Timsah kaplumbaga turiinden biiyiik bir yaratlktlr. Misir' 
da, Nil'de Sind'de Mehran 1rmagmda ya§ar. Kamus'ta boyle denilir . 
Hayyanlan ve insanogullanm kap1p yer. Bazan uzunlugu yirmi zira'a 
ula§Ir. Yumurtasm1 karada b1rak1r, bu yumurtalardan suya ula§an 
timsah olur. Kalanlar da Sakankur (~ol keleri) olur. Bu, M1s1r'da ya§a
yan bir canhd1r. Yaratlh§mm biiyiikliigiine ragmen r;ok nefis bir ya-
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ratlktlr. Hind krallarma hediye edilen en degerli hediye budur. Hind
liler onu altmdan b1<;:akla keserler ve M1s1r tuzuyla iyice ogup koruduk
tan sonra iilkelerine ta§Irlar. Bundan bir miskal yumurtamn veya etin 
iizerine konulacak olursa <;:ok fayda saglar. SakanankO.r, ay1 ve kaplum
bagamn erkeginin iki erkeklik orgam ve di§isinin de iki di§illik orgam 
bulunmaktadir. 

Allah Teala'nm canhlara ~utfettigi hidayetin (i<;: giidiiniin) garib
liklerinden birisi de Kata (kaya ku§u) ad1 verileq ku§, yumurtasm1 bir 
yere b1raklr. Sonra on giinliik m~safeden suda yumurtasm1 aramaya 
koyulur. Bazan daha fazla bir mesafeden ba§lar. Fecrin dogU§Undan gii
ne§in dogu§una kadar olan mesatede onu terkeder. Sonra doniip onu 
bulur. Ne giderken ne de gelirken hi<;: yamlmaz. E§ek ve deve de karan
llk bir gecede bir yola giderlerse, ikinci gidi§lerinde hata etmezler. Di§i 
aYI yavrulad1g1 zaman karmcadan korkarak yavrusunu iki giin havada 
tutar. Qiinkii o organlan heniiz belirmemi§ alan bir et par<;:asm1 kaldir
maktadir. Sonra yava§ yava§ organlar belirir. Akrep ve fare bir cam 
kovamna konuldugunda fare akrebin ignesini k1rar ve akrepten kur
tulur. 

Hikaye edilir ki: Bir tilki farenin pe§ine ko§mU§, fare agaca <;:Ikmi§. 
Tilki onu izliyormu§. Nihayet dalm ucuna kadar gitmi§. Arbk ka<;:I§ ye
ri kalmami§. Fare bir yapragm iizerine inmi§ ve bir tarafma as1h kal
mi§. 0 esnada tilki di§isini <;:ag1rm1§, o agacm altma gelince yapragm 
bulundugu agacm dahm kesmi§ ve fare yere dii§mii§, di§i tilki onu av
lami§. Fare kuyrugunu bir yag §i§esinin i<;:ine sokar sonra onu yalar. 

Tilkinin derisinde sinek ve bit gibi ha§ereler <;:ogalmca bir par<;:a 
hayvan derisi ahr ve suya dalar. Nihayet iizerinde bulunan ·hayvanlar 
suyun i<;:erisine dokiiliince o, salim olarak <;!lkar. 

Oriimcek de evini (agml) gii<;: yetirilmez harika bigimde yapar. in
sanoglu altlgen bir yap1y1 ancak pergel ve cetvelle in§a edebilir. Hal
buki an bu evi hi<;: bir alet kullanmakSlZln yapar. Karmca kendisi i<;:in 
az1k haz1rlamaya <;:ah§Ir. Yerin nemli oldugunu anlaymca taneyi ikiye 
baler ki bitip ye§ermesin. Nem taneye ula§mca onu giine§e <;:Ikanr ki 
kurusun. Baz1lan dediler ki : Bir dalg1<;: ku§u suya dald1 ve bir bahkla 
birlikte <;:Iktl . Kargalar onun etrafm1 sanp agzmdan bahg1 aldllar. Bir . 
kerre daha dald1 <;:Iktl, kargalar yine a v1m agzmdan ald1lar. U <;:iincii kez 
dald1gmda da aym §ekilde yaptllar. Kargalar bahkla ugra§Irken dalgi<;: 
ku§u h1zllca saldmp karganm ayagmdan yakalad1 ve onunla birlikte 
suyun i<;:ine dald1. Nihayet karga suda oldii o ise sudan salim olarak <;:Ik
ti. Hadiste buyurulur ki : Siite su katmaym1z. Qiinkii sizden once olan
lardan bir adam, siite su katlp satard1. Nihayet bir maymun satm ald1 
ve gemiye bindi. Dalga ba§laymca Allah maymuna ilham etti de may
mun altm kesesini allp geminin ucuna <;1kt1. Ve ·keseyi at;tl, sahibi de 
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ona bak1yordu. Maymun bir altlm ald1 ve dEmize atti. Bir altm1 da ge
minin igine atti. Nihayet kesedeki altmlan ikiye ay1rd1. Yani sudan ge
len paray1 yine suya · attl. 

Acaio el-Mahlukat'ta zikredilir ki : Adamm birisi Isfahan'da bir 
ki§iyi oldurup bir c;ukura gomdu. Oldurtilen ki§inin bir kopegi vard1 ve 
kopek onun oldurtildugunu gordu. Hergun gelip kuyunuh ba§mda du
ruyor ve kuyuya toprak sag1yordu. Oldureni gorunce de havlaYIP sal
dmyordu. Bu tekrarlamnca o c;ukuru kazdllar ve oldurtilenin cesedini 

· buldular. Sonra adam1 yakaladllar adam da onu oldurdugunii i'tirat etti. 
.. Hurma agacmm acayibliklerinden birisi de a§Ik olmas~dlr. Bir hur

ma agaci ba§ka bir hurmaya dogru egilir. UstUndekini at_,ar ve sars1hr. 
·· Bunun garesi onunla a§Ik oldugu agac1 bir iple baglamaktlr. Veya onun 

uzerine ondan bir dal atlhr veya tomurcuklarmdan bir. parga konur. · Bu 
gibi ornekler ifadeye ve yaz1ya gelmeyecek kadar pek goktur: (ismai~ 
Hakk1 Bursevi, Ruh el-Beyan, X, 404-40.5) 

Bu buytik hakikat varhklar alemindeki her §eyde ag1kga -gaze c;arp: 
maktad1r. Var olan her §ey onun §ahididir. Buyukten kuguge, degerli- , 
den degersize kadar her §ey yap1s1 itibanyla en guzel §ekildeyaratllml§, 
en mukemmel hilkat verilmi§, varhgmm gayesi igin haz1r~anin1§, vazi
fesirii ifa edecek s1fatlan haiz kilmi§tlr. Her varhk, kendi yaratlh§ he
defini en kolay yoldan gergekle§tirir. Butun e§ya toplu bir ahengin mah
suludur. Herkes toplulugun igerisinde kendi vazife~ini yapabildigi gibi 
ferdi vazifesini de yapmak igin gerekli imkanlara sahip kllmml§tlr. 

Atom, tek ba§ma tam bir ahenk igerisindedir. Elektronlan, proton
Ian ve notronlan arasmda mukemmel bir .ahenk vard1r. Bu ahenk gu
ne§le Y1ld1zlar · ve onlara tabi olan diger gezegenler arasmdaki toplu 
ahengi andmr. Her biri kendi roltinu oynar, vazifesini yapar ve bunun 
igin gidecegi yol u bilir. 

Canh bir hucre mukeinmel bir yaratlll§a ve kabiliyete sahiptjr. BU.~ 
tUn vazifelerini .en U.Stu.n §ekilde ifa eder. Bunun durumu en grift ve 
karma§Ik canh varllklardan gok daha mukemmeldir. 

l3ir tek atomla gune§ manzumesi arasmda, bir tek hucre ile en ge
li§mi§ canh varllk arasmda oylesine bir bile§im ve nizam bulunmakta
dlr ki hepsi de bu derece U.S tUn . bir yaratlh§a sahip olgugunu hayklr
maktadlr. Hapsi de Allah Teala'mn hukum, tedbir ve takdiri ile olmak
tadlr. Kainat tamamen bu derin gergegin gozler onundeki birer §ahi-
didir. · 

insan kalbi, bu varhklar alemindeki sesleri kavrayabilecek duruma 
gelince ve e§yayi · ag1k bir hisle dU.§tinecek seviyeye erince bu gergegi 
~pag1k gorur. Bu ilham dolu kavrayi§l hangi toplumdan olursa olsun, 
hangi derecede ilmi seviyeye ererse ersin her insan kavrayabilir. Yeter 
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ki kalbinin l§lk deliklerini ac;sm ve varhklar a-lemindeki sesleri duymak 
ic;in allc1 cihazm tellerini uyarsm. 

Biitiin bunlardan sonra ilk baki§ta ki§iye ilham edercesine farket
tiren ferdi misalleri tecri.ibe ve pratik ilim dallan ortaya koyar. Nite
kim mevcudattaki bu §iimullii gerc;egin baz1 yonlerine i§aret eden bin;ok 
inceleme ve tecri.ibe hazineleri meydandad1r. Mesela, New York ilimler 
Akademisi Ba§kam A. Crassy Morrison ((insan Yalmz Ba§ma Degildir>> 
adh eserinde diyor ki : 

Ku§larm yuvaya donii§ ic;gi.idi.ileri vard1r. Kapm1zm i.izerinde yuva 
yapan nar bi.ilbi.ili.i sonbaharda gi.ineye goc; eder, fakat ilkbahar gelir 
gelmez dogruca eski yuvasma doner. Her Eyli.il aymda memleketimiz
de (Amerika'da) bulunan ku§larm c;ogu si.iri.iler halinde gi.ineye goc; 
eder. Bu ku§lar yolculuklan esnasmda engin denizler i.izerinde a§ag1 
yukan bin mil kadar bir mesate ahrlar. Fakat hie; bir zaman yollanm 
§a§Irmazlar. Posta gi.ivercini, kendisine kapah bir kutu ic;inde yaptmlan 

· uzun yolculuk esnasmda tepesi i.izerindeki yeni yeni seslerden bunahp 
§a§kma doni.ince bir mi.iddet tur att1ktan sonra hie; §a§Irmadan vatam
na dogru yonelir. Esen ri.izgar, agac;lan ve dallan ne kadar kan§tlnrsa 
kan§tlrsm, an, maharetle kovamm bulur. Bi.iti.in bunlar gozle goriilen 
delillerdir. 

Meskene donii§ duyarhg1 insanda zay1ft1r. Fakat o, bu alandaki ek
sikligini birtak1m aletlerle yapar. Demek ki biz boyle bir ic;gudi.iye muh
taciz. Fakat akhm1z bu ihtiyac1 kar§Ilamaktadir. Halbuki nice ki.ic;i.ik 
bocek vard1r ki, takdir edemeyecegimiz derecede mi.ikemmel, mikrosko
bik gozlere sahiptir. ~ahin, kartal, akbaba gibi ylrtlCl kU§larm telesko
pik bir goz ta§Idlklan §iiphesizdir. insan, bu konuda da mekanik alet
leriyle i.isti.inli.igi.ini.i korumaktadlr. <;iinkii insan icad ettigi teleskop sa
yesinde, gorme kuvvetinin ancak iki milyon defa artmlmas1 halinde 
gorebilecegi y1ld1z ki.imelerini seyretmektedir. Yine o, elektron mikros
kobu yard1m1yla c;1plak gozle gori.ilmeyecek bir bakteriyi gorebilir. 

ihtiyar atm1z1 tek ba§ma b1rakacak olursamz, karanhk ne kadar 
koyu olursa olsun yolunu bulacakt1r. At, karanhkta net olmasa da go
rebilir. <;i.inku· o, yolun yayd1g1 k1rrmz1 btesi rengin I§mlanndan az da 
olsa faydalanan gozleri sayesinde yol ile iki tarafm 181 derecesindeki far
kl hisseder. Bayku§, gece karanhg1 ne kadar koyu olursa olsun, serin 
otlar i.izerinde yi.iri.iyen sicakkanll fareyi farkeder . Biz insanlar ise l§lk 
dedigimiz demette radyasyon olaym1 icad ederek geceyi giindiize c;e
virebiliyoruz. i§c;i anlar peteklerinde i.iremek ic;in degi§ik hacimli hi.ic
reler yaparlar. Ki.ic;i.ik hi.icreleri yeni dogacak i§<;i anlara, bi.iyi.ilderi de 
erkek anlara aymrlar. Aynca mi.istakbel kralic;eler (anbeyi) ic;in de 
ozel hi.icreler haz1rlarlar. Kralic;e, dollenmemi§ yumurtalan erkek an
lara tahsis edilen hi.icrelere, dollenmi§ yumurtalan da yeni dogacak di-

T efsir; C XV. F : 528 
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~i i~~iler ve m'iistakbel krali~eler i~in haz1rlanm1§ miinasib hucrelere 
yerle§tirir. Degi~iklige ugrami§ olan i§~i anlar yeni an neslinin geli§i
ni uzun zaman beklerken an yavrularmm (kurt~uklann) beslenmeleri 
i~in gereken haz1rhklan cia yaparlar. Yavrular, ilk once bal ve ~i~ek to
zundan hazirlanmi§ lokmalar ve i§~i anlarm ba§larmdaki bezeden ~1"' 

kan sut koyulugunda besleyici bir SIVI ile beslenirler. Fakat erkek ve 
di§i an yavrularmm geli§mesine ba;gh olarak, belirli bir devreden son
ra, balm ~ignenmesi ve on sindirim i§inden vazgec;ilir ve bu andan iti
baren sadece bal ve c;i~ek tozu verilir. Bu §ekilde beslenen di§i ar1 yav
rulan i§~i anlar olur. Kralic;e hucrelerinde bulunan di§i yavrulara ge
lince, bunlara c;ignenmi§ ve on sindirime ugrami§ besinlerin verilmesi
ne devam edilir. Boyle ozel bir §ekilde bak1m goren yavrular kralic;e an
lar olur ve dollenmi§ yumurtalan yalmz bu krali~e anlar verir. 

Buraya kadar sozkonusu ettigimiz anlarm ureme ~ekli peteklerde 
hususi hucrelerin bulunu§una ve bu hucrelere has yumurtalarm konu
lu§una baghdir. Aynca g1day1 degi§tirmek ic;in ona esrarengiz bir te'sir 
yapmak bahis konusudur. ButUn bunlar belirli sureler i~inde bekleme
yi, ~e§itli elemanlan ve hadiseleri birbirinden ay1rd etmeyi, verilen gl
damn dogurdugu te'sir safhalanm ta'kib etmeyi gerektirir. Boylesi de
gi§iklikler, ozellikle bir topluluk hayatma tatbik edilmekte ve onun var
hgi i~in zaruri gori.ilmektedir. Bunun i~in gerekli olan bilgi ve maharet 
mutlaka anlarm toplum halindeki ya§ayt§lan ba§ladlktan sonra te§ek
ki.il etmi§tir. Fakat annm olu§turulmast ve hayatlm surdi.irebilmesi i~in 
bu buyuk bilgi ve maharetin dogu§tan mevcud olmas1 zaruri degildir. 
0 halde oyle anla§thyor ki, belirli §artlar altmda g1damn gosterecegi 
te'sirleri bilmekte an insam bile gec;mi§tir. 

Koklama ve i§itme Duyulan: 
Kopek, ge~mekte olan hayvam bakmadan hissedebilir. :i:nsan, zaytf 

olan koklama duyusunu kuvvetlendirecek herhangi bir cihaz henuz 
icad edememi§tir. Hatta biz koklama duyumuzun mesafesini uzatma c;a
relerini ara§tlrmak i~in i§e nereden ba§layacagtmiZl bile kestiremiyoruz. 
Fakat bizim bu duyumuz, zay1f olmasma ragmen son derece kuc;uk, 
mikroskobik zerreleri te§his edebilecek kadar bir kesinlige sahibtir. Aca
ba aym kokuyu hepimiz aym §ekilde mi hissederiz? Oyle anla§Ihyor ki 
her birimizin ald1g1 te'sir aym olmuyor. Tat her birimizde farkh bir tatma 
duyusu meydana getirmektedir. i§in hayre~ edilecek bir yonu de du
yumlarm boyle farkhhk gostermesinde irsiyetin ehemmiyetidir. 

Bi.itUn hayvanlar i§itir. Flayvanlarm duyabildigi seslerin bir~ogu 
bizim duyabilecegimiz titre§im s1mrlarmm d1§mdad1r. ·oyle ince ve ha
fif sesler vard1r ki bizim s1mrh i§itme duyumuzun kat kat altmda ka
hr. Fakat insan, icad ettigi cihazlar sayesinde, kilometrelerce uzakta 
yuruyen bir sinegin sesini kulak kep~esinin uzerinde yuruyormu§ gibi 
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duyabilmektedir. insan buna benzer cihazlarla gune§ I§l.Dlarmm te'siri-
ni bile tesbit etmi§tir. · 

Oriimcekler, bahklar, kelebekler ... 
Su orumceklerinden biri, kendisi ic;in, orumcek ag1 ipliginden ba

lon §eklinde yuva yapar ve onu suyun altmda bir yere baglar. Sonra su 
yiiztine c;1kar ve gayet ince bir ustahkla vucudunun altmdaki k1llar ara
smda bir hava kabarc1g1 saklayarak suyun ic;ine dalar. Hava kabarci
gmi yuvasmm altma b1rak1r. Bu i§i defalarca tekrar eder, nihayet ba
lon bic;imindeki yuva §i§ince ic;ine girip yavrular. Su oriimcegi, bu ba
lon ic;inde hava cereyanlanndan emin olarak yavrulanm biiyiitiir. Bu
rada dokuma, miihendislik, in§a ve havac1hk ilimlerinin bir sentezi ile 
kar§I kar§Iya gelmi§ bulunuyoruz. 

Yavru halindeki ((som)) ballg1 y1llarca denizde ya§ar. Fakat birgiin 
gelir dogdugu nehre doner. l§in enteresan tarafl «som)) ballgmm, ic;inde 
dogdugu nehir kolunun biiytik nehirle birle§tigi yerden ic;e dogru gir
mesidir. Belki bu nehrin iki tarafmda bulunan iki Amerikan eyaletin
den birinde kanunlar kesin, digerinde gev§ektir. Fakat kanunlar, neh
rin sadece bir kiy1s1m tercih ettigini soyleyebilecegimiz som ballgma go
re mutlak manada kesindir. Peki, bu bahg1 o kadar ince ve titiz hesab
iarla dogum yerine dondiiren §ey nedir? Dogdugu yer istikametinde 
yiizmekte olan som bahg1 nehrin ba§ka bir koluna nakledilse yanh§ yol
da oldugunu farkeder ve ana nehre ula§tiktan sonra yolunu degi§tire
rek asll gidecegi yere yonelir. 

Bu konuda c;oziim bekleyen daha giic; bir bilmece vard1r; Yukanda 
anlattigimiz hareketin tam aksini yapan y1lan bahklanmn maceras1. 
Bu hayret verici yaratiklar, olgunluk c;agma eri§ince bulunduklan c;e
§itli gal ve nehirlerden goc; etmeye ba§lar. Sozgelimi Avrupa'da bulu
nan y1lan bahklan denizde binlerce .kilometre seyrettikten sonra, hepsi 
de Bermuda'mn giiney ac;1klarmdaki dipsiz derinliklere gider. Burada 
yavruladiktan sonra 6liir. Yavru bahklar, engin denizin ortasmda hie; 
bir §eyden haberi olmayan o hayvanlar da yolculuga c;1kar. Olmii§ an
nelerinin geli§ yolunu bularak onlarm geldikleri s~hile vanrlar. Orada 
da kalmayarak eskiden annelerinin ya§adlg1 nehri, golii veya su biri
kintisini bulurlar. Boylece -suyun her bir zerresi y1lan bahg1yla tam§ml§ 
olur. Dii§tinelim ki, bu hayvan buraya gelebilmek ic;in en kuvvetli akm
tilara gogiis germi§, biitiin deniz kabarmalan ve kas1rgalarma mukave
met gostermi§ ve birc;ok azgm dalgalarla bogu§arak onlan yenmi§tir. 
~imdi artik geli§ebilir. Nihayet bir giin olgunluk c;agma gelince gizli bir 
kuvvet onu donmeye, geldigi yere dogru tekrar yola <;Ikmaya sevkeder. .. 

0 halde yllan bahgma boyle yon veren kuvvet nereden dogmakta
dir? ~imdiye kadar hie; bir Amerikan yllan bahg1 Avrupa sularmda ya
kalanmadigl gibi hie; bir Avrupa y1lan bahgma da Amerika sularmda 
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rastlanamaml§tlr. Tabiat Avrupa y1lan bahgmm geli§mesini digerlerine 
nisbetle bir veya birka<; y1l daha geciktirmi§tir ki yiiriiyecegi uzun me
sate i<;in gerekli kuvveti kazanml§ olsun. 

Ne dersiniz, maddenin en kii<;iik pargalan, atom ve molekiiller; Yl
lan ballgm1 te§kil etmek igin bir araya geldiklerinde, bunlarda bir yon 
verme §Ullru ve icra igin gerekli bir irade giicii mii dogmaktad1r, acaba? 

Riizgarm di§i bir kelebegi iist kattaki odamzm penceresinden ige
riye att1gm1 dii§iinelim. Di§i kelebek hemen gizli bir i§aretle erkegine 
haber verir. Erkek kelebek ne kadar uzakta bulunursa bulunsun bu i§a
reti allr ve kar§1hgm1 verir. Siz bu iki kelebegi §a§lrtmak igin ne yap
samz faydas1zd1r. 

Acaba bu <;elimsiz ve c1llz yarat1gm verici bir radyo istasyonu ve er
keginin de antenli bir allc1 radyosu mu vard1r, yoksa di§isi havay1 tit
re§tiriyor da oteki bu titre§imleri mi ahyor? 

Biz bugiin, uzakta bulunan bir kimse ile boyle bir miinasebet ku
rabilecek kudreti elde etmek igin pek hassas cihazlara ba§vurmak mec
buriyetindeyiz. Bir gun gelecektir ki delikanll, hi<; bir mekanik _cihaz 
kullanmadan, uzak mesatelerdeki dostuna seslenecek ve ondan cevab 
alabilecektir, bunlara hig bir engel mani olamayacakhr. 

Telefori ve radyo (telsiz) pek miikemmel iki cihazd1r. Her ikisi de 
uzakta bulunan kiii\Selerle gabuk temas kurmaJI saglar. Fakat bunla
n kullanabilmek igin tel §ebekesine ve belirli bir makinaya ihtiyag var
dlr. Bu bak1mdan kelebek bizden iistiindiir. Ne var ki onu k1skanmaya 
hakk1m1z yoktur. Biz insanlar da akllm1z1 kullanmall ve ferdi bir telsiz 
sistemi ke§fetmeliyiz. Ancak o zamand1r ki biz de telepati sahibi ola
caglz. 

Bitkiler, dollenmeyi saglamak ve dolay1s1yla varhklanm siirdiirebil
mek igin baz1 arac1lar kullanmasm1 ba§arml§lardlr. Yaptlklan i§ten ha
bersiz olan bu arac1lar bir gigekten digerine gigek tozu ta§lyan bOcek
ler ve riizgar, tohumlan o gigekten bu gigege ta§lYlP ugar veya yiiriir. 
Nihayet bitkiler insam, o yiice mahluku da tuzaga dii§iirmii§tiir. insan, 
dogrusu tabiatl giizelle§tirmi§, tabiat da onu bol bol miikafatlandlr
ml§tlr. Fakat insan gok iireyen bir mahlllktur, bu sebeple de ziraata 
ba§vurmak mecburiyetinde kalml§tlr. 0, tohum ekmeye, ekini yeti§ti
rip bi<;meye, depolamaya, aynca bitkileri geli§tirmeye, a§1lamaya ve 
giibrelemeye mecburdur. Eger insan bu i§leri ihmal edecek olursa a<; ka
hr. Boylelikle medeniyet y1k1hr, yeryiizii tekrar ilk haline doner. 

Heniiz yavru halinde iken yuvalanndan alman ku§lar, biiyiidiikleri 
zaman kendi familyalannm i<;inde yuva yaparlar. Oyle anla§lhyor ki, 
nesilden nesile intikal eden gelenekler <;ok eski ve derin temellere sahib
tir. Acaba biitiin bu i§ler bir tesadiif eseri mi, yoksa hikmetli bir varh
gm yaratmas1 mahsulii miidiir? Bir k1smmdan soz ettigimiz hayvanla-
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ra ait bu kudret ve imkanlar, «i<;gtidti» diye isimlendirdigimiz ve nesil
den nesile ge<;en (trsi) bir gelenegin kuvvetinin belirtileridir. Yerytizti
ntin her kb§esini i§gal eden bunca canh ic;inde, insanda oldugu gibi, ak1l 
ytirtitme ve netice 91karma kudretine sahip bulunan hi<; bir varhk yok
tur. Canhlar dtinyasmda c;evre §artlarma uyma sayesinde hayata de
vam etmek vard1r, bunun yanmda §artlara uymada c;ok ileri gidildigl 
takdirde yok olmak tehlikesi de sozkonusudur. Fakat sadece insand1r 
ki, rakam bilgisi ve matematik zekas1 ilerleyebilmi§tir. Boceklerden biri 
ayaklarmm saYlsm1 bilecek olsa bile kendi farnilyasmdan iki bocegin 
ayak say1s1m bilme imkanma sahip olamayacaktlr, c;unkti bu, ak1l yii
rtitme kudretine baghd1r. 

istakoz gibi bir<;ok hayvan vard1r ki, sozgelimi pen<;elerinden birini 
kaybedecek olsa vticudundan par<;;a koptugunu farkeder, hticrelerini c;a
h§tlrmak ve bak1yye unsurlanndan faydalanmak suretiyle hemen kay
bolan orgam yerine getirmeye koyulur. Organ tam olarak yerine gelin
ce hticrelerin c;ah§masi durur, <;;tinkti hticreler, bilinmeyen bir yolla i.~i 

b1rakma zamamnm geldigini anlar. 
Tathsu polibi ikiye aynld1g1 zaman, bu pan;alardan biri yoluyla ye

niden te§ekktil etme imkamm bulur. Solucanm ba§ml kesecek olursa
mz hemen yeni bir ba§ i'mal ettigini gortirstintiz. Biz insanlar da yara
lanmizl iyile§tirme imkanma sahibiz. Fakat operatorler - gerc;ekten 
olabilecekse- h ucreleri harekete gec;iri p te yeni yeni kollar, tirnaklar ... 
Ve sinirler elde etme imkanma ne zaman kavu§acaklardir? 

Burada uyeniden yaratma)) bilmecesine bir parc;a l§lk tutan milt
hi§ bir gerc;ek vard1r: Hticreler ilk geli§imi s1rasmda boltinecek olursa, 
boltinen her par<;a tam bir canh meydana getirme kudretine sahip ol
maktadir. 0 halde ilk hticre iki ayn parc;aya aynllrsa, her bir parc;adan 
ayn ayn ferdler olU§Ur. ikizlerin birbirine benzemesi bu olayla izah edi
lebilir. Fakat hadiseden daha onemli bir netice <;1karmahy1z : Demek ki 
ba§lang1<;;ta mevcud olan her hticre, btittin aynntllanyla ttirtintin tam 
bir ferdi olabilmektedir. 0 halde hie; §tiphe yok ki sen her hticre ve do
kuda aynen sensin. 

Palamut agacmm yemi§i yere dti§er, sert, kahverengi kabugu onu 
korur, toprak i<;;indeki <;ukurlardan birine yuvarlamr. ilkbahar geldi mi 
yemi§in i<;;indeki bz dirilir, kabuk yanllr; i<;inde genlerin sakland1g1 
yumurta bic;imindeki ozden bir yemek ziyateti haz1rlanm1§tlr. Palamut 
yemi§i topraga kok salar, i§te size bir filiz, taze bir fidan ve birka<;; y1l 
sonra bir Palamut agac1 daha. Genleri bulunduran palamut yemi§inin 
bzu, bu tomurcuk milyarlarca defa <;ogalinl§ ve dallan ,govdesi, yaprak
Ian ve meyvesiyle yeni bir aga<; meydana getirmi§tir. Her yontiyle za
manmda meyvas1 oldugu palamuta benzeyen bir aga<;. Ytizlerce yll sa
Yi lmayacak kadar c;ok palamut yemi§lerinde aym atom duzeni mevc(1d -
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dur. Belki tic; milyar y1l once palamut agacm1 nieydana getiren bir dii~ 
zen. 

Her hiicre, hangi canllda bulunursa bulunsun, bir et parc;as1 ola
bilmesi igin kendisine bigim vermesi veya eskiyi veren cildin bir klsrnl
m te§kil edebilmesi ic;in kendisini kurb~m etmesi gereklidir. -Yine hiicre, 
di§lerdeki mine tabakasm1 olu§turmaya, gozdeki saydam SlVlYl meydana 
getirmeye ve mesela burunla kulagm olu§umunda vazife almaya mec
burdur. Aym zamanda her bir hiicre, vazifesini yerine getirebilmesi ic;in 

. gerekli form ve ozellikleri elde etmelidir. 
Herhangi bir hiicrenin sag ve sol eli bulunabilecegini tasarlamam1z 

pek giic;tiir. Fakat §U bir gergektir ki, hiicrelerden biri kulagm bir par
c;asml te§kil ederken digeri de sol kulagm bir ciiz'ii oluverir. Kimyevi 
ozellikleri baklmmdan birbirinin aym olan baz1 kristalleri, giine§ l§lD
lanm sola, digerlerini de saga saptlrd1gm1 biliyoruz. Boyle bir ozelligin 
hiicrelerde de olmas1 muhtemeldir. <;unkii hiicreler, kendilerine has ve 
gergekten isabetli bir mekanda bulunduklan takdirde oyle anla§1hyor 
ki, sag veya sol kulagm bir parc;asm1 te§kil eder. Kulaklanmz ba§mizda 
aym hizadad1r ve mesela Agustos boceginde oldugu gibi dirsegin iistiin
de degildir. Kulaklarda birbirine ters dii§en girinti ve glkmtllar vard1r. 
iki kulak birbirine o kadar benzer ki birini otekinden ay1rd etmek son 
derece giigtiir. 

Yiizbinlerce hiicre en .dogru i§i en miinasib zamanda ve en uygun 
yerde yapmaya mecbur edilmi§ gibidir. · 

Baz1 kanncalar, ic;giidiiniin veya dii§iincenin -hangisi ho§unuza 
giderse onu tercih ediniz-- sevkiyle, g1dasm1 te'min etmek ic;in, «man
tar tarlalan)) diyebilecegimiz yerlerde besin olarak mantar yeti§tirirler. 
Bu kanncalar aym zamanda giil biti ve tlrtll gibi kiic;iik bi::icekleri avlar. 
Bu kiic;iik yaratlklar karmcalarm sagmal inekleri ve kec;ileri gibidir. 
Karmcalar bunlardan bala benzer belirli bir SlVl alarak beslenirler. 

Karmcalar diger baz1 ·kanncalan esir alarak i§lerinde c;ah§tlnrlar. 
Baz1 karmcalar da yuva yaparken bitki yapraklanm arzu edilen ebada 
uygun olarak keserler. I§<;:i karmcalar yuvanm etrafm1 duzene koyarken 
bu i§ ic;in yavru karmcalan c;ah§tmr, giinkii -ipekbocegi gibi- ipek 
iplik salg1layan bu yavrular yuvamn etraflm beraberce orerler. <;ogu 
defa yavru karmca kendisi ic;in bir yuva (koza) yapmaya flrsat bula
maz, fakat bununla beraber o, topluma hizmet etmi§ olur. 

Karmcay1 olu§turan cans1z atomlar ve molekiiller bu kadar karma
§lk i§lerin ic;inden nas1l <;:Ikabiliyor? 

f;luphe etmemelidir ki biitiin bu i§leri yapar).<en karmcaya yol gos
teren bir yara tlc1 vard1r. 

Evet ... f;liiphesiz bir yaratlc1 vard1r ona yol gosteren. Biiyiik kiic;iik 
ba§ka biitiin yaratlklara da yol gostereri O'dur. <;unkii 0, ((<;ok yiicedir, 

A. ..., 
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yaratip §ekil vermi§tir ve takdir etlip dogru yolu gostermi§tir.» 
0 bilginin sozlerinden yapt1g1mlz bu iktibaslar sadece be§er ilmi

nin bitkiler ·dtinyasmda ha§ereler, ku§lar ve hayvanlar aleminde goz 
online serdigi baz1 misallerdir. Bunun otesinde daha pek<;ok gerc;ekler 
bulunmaktadlr. Bu ger<;ekler y1g1m Yiice Allah'm ccKi 0, takdir edip 
dogru yolu gostermi§tir.» ayetinin manasma i§aret etmekten ba§ka bir 
§ey ifade etmez. ~u gorUlen varhklar aleminde bizim bildiklerimiz pek 
az bir bOliimdiir. Onun gerisinde Allah'm bize soztinii ettigi ve ancak 
<;ok kii<;iik be§eri yaplmlzla kavrayabilecegimiz alemlerin otesinde bii
yiik bir alem yer almaktad1r. Gayb alemi... (Seyyid Kutub, Fi Zllal'il
Kur'an, XVI, 153-162). 

----'---oOo 
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14- Dogrusu annan, felah bulmu~tur. 
15 - .Rabb1n1n ad1n1 an1p, namaz k1lan. 
16 - Fakat siz, diinya hayat1n1 tercih ediyorsunuz. 
17 - Halbuki ahiret, daha hay1rh ve daha bakidir. 
~8 - Siiphesiz ki bu, ilk sahifelerdedir. 
19 - ibrahim'in ve Mf:tsa'n1n sahifelerinde. 

Annan FeHih Bulmu§tur 

Allah Teala buyuruyor ki: ccDogrusu annan, felah bulmu§tur.» Nef
. sini kotii huylardan antan, Allah'm Rasuliine indirdigi hiikme tabi olan 
kimse. 

ccRabbmm adm1 amp, namaz k1lan.>> Allah'm nzasm1 dileyerek, 
emrine uyarak ve §eriatma baglan.arak namaz1 vakitlerinde ikame eden
ler. Nitekim Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Bize Abbad ibn Ahmed ... 
Cabir ibn Abdullah'tan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) : uDogrusu an
nan felah bulmu§tur.» ayeti konusunda §6yle dedi: Kim Allah'tan ba§
ka ilah bulunmad1gma §ehadet eder, putlan atar ve benim Allah'm ra
sulii olduguma; §ehadet ederse. 

ccRabbmm adm1 amp, namaz k1lan.» Bu, be§ vakit namazd1r. Na
maza bzen gosterip onu korumakt1r. Sonra Ebu Bekr el-Bezzar; bu ha-



8424 iBN KESIR (Gliz : 30; Sure : 87 
-- --· ---------- --- --- - - ----

dis Cabir'den yalmz bu §ekilde bilinmektedir, der. ibn Abbas da bura
daki namazdan maksadm be§ vakit namaz oldugunu aym §ekilde soy
lemi§tir. ibn Cerir Taberi de bu gorii§ii tercih eder. 

ibn Cerir Taberi der ki: Bana Amr ibn Abdulhamid ... Ebu Halde'
den nakletti ki; o, ben Ebu'l-Aliye'nin yanma vard1g1mda bana §6yle 
dedi, demi§tir: Yann sabah bayrama giderken bana ugra. Ebu Halde 
der ki: Ben ona· ugrad1m, o; bir §ey tattm m1? dedi. Ben; Evet, dedim. 0 
kendi nefsine su lutfettin mi? dedi. Ben; evet, dedim. 0: Armmanla il
gili ne yaptm, bana haber ver, dedi. Ben : Sanki onu yerine verdim de
mi§tim . . 0; bende bunun i<;in seni istemi§tim, dedi. Sonra uDogrusu an
nan, felah bulmu§tur. Rabbmm ad1m amp, namaz k1Ian.)) ayetini oku
du. Ve dedi ki: Medine halkl bundan ve su dag1tmaktan daha degerli 
bir sadaka bilmezlerdi. 

Ben de rim ki : Aym §ekilde bize mu'minlerin emiri Orner ibn Ab
diilaziz'in de insanlara fltlr sadakasm1 vermelerini emrettigi rivayeti 
ula§tmlmi§tlr. 0, «Dogrusu annan, felah bulmu§tur. Rabbmm adm1 
amp, namaz k1Ian .>> ayetini okurmu§. 

Ebu'l-Ahvaz der ki: Sizden birine namaz k1Imak isterken bir dilenci 
gelirse, namazmdan once zekatm1 versin . <;unku Allah Teala: «Dogrusu 
annan, felah bulmu§tur. Rabbmm adm1 amp, namaz k1lan.n buyur
maktadir. 

Katade bu ayetin tefsirinde der ki : «Dogrusu annan felah bulmu§
tur. Rabbmm adm1 amp namaz k1lan. )) Malmm zekatm1 verip Yarata
mm ho§nud eden. · 

«Fakat siz, dunya hayatm1 tercih ediyorsunuz.n Onu ahiretten 
one allyorsunuz. Kendi faydalanna, dunya ve ahiretleri i<;in iyilikleri
ne olan §eyi one allyorsunuz. 

«Halbuki ahiret, daha haytrli ve daha bakidir. >> Allah'm ahiretteki 
sevab1 dunyadan daha hay1rli ve daha kallc1d1r. Dunya a§ag1llk ve fa
nidir, ahiret ise degerli ve bakidir. Oyleyse ak1lli bir ki§i, ge<;ici olan bir 
§eyi kallc1 olan bir §eye nas1l tercih edebilir de k1sa zamanda yiklllp 
gidecek olana deger verir ve ka llc1, ebedi olana bnem ve.rmez? 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Huseyn ibn Mes'ud ... Hz. 
Ai§e'den nakletti ki; Rasttlullah (s.a .) §byle buyurmu§tur : Dunya; evi 
olmayanm evi, mall olmayanm malld1r. Akli olmayan dunya i<;in toplar. 

ibn Cerir Taberi der ki: Bize Abd ibn Humeyd ... Sakif kabilesinden 
Arfece'den nakletti ki ; o, §byle demi§: Ben Abdullah ibn Mes'ud'dan 
A'la suresini okumak istedim. 0, «Fakat siz, dunya hayatim tercih edi
yorsuriuz .•> ayetine gelince, okumayl blrakti ve arkada§lanna dbnerek 
dedi ki : Biz de dunya hayatm1 ahirete tercih ettik. Halk sustu. Sonra 
o devam etti ve dedi ki : Biz diinya hayatun tercih ettik. <_;iinku onun zi
netini , kadmlanm, yiyecek ve i<;eceklerini gbrduk ve bu bizi ahiretten 
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engelledi, boylece gec;iciyi tercih ettik, kallciyi terkettik. ibn Mes'ud'un 
bu ifadesi onun bak1mmdan tevazu' ve konuyu iyice benimsemi§ olma
smi gosterir. Ya da bir §eyin oldugu §ekilde .bildirilmesinden ibarettir. 
Allah, en iyisini bilendir. 

iinam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Siileyman ibn Davud . .. Ebu 
Musa ~l-E§'ari'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Kim 
diinyasm1 severse ahiretine zarar verir. Kim de ahiretini severse diin
yasma zarar verir. Oyleyse kallci olam, gec;ici olana tercih edin. Bu 
rivayette Ahmed ibn Hanbel miinferid kalmi§tir. Aym hadisi Ahmed 
ibn Hanbel Ebu Seleme kanahyla ... Ebu Musa el-E§'ari'den · aym §ekil
de nakleder. 

«~iiphesiz ki bu, ilk sahifelerdedir. ibrahim'in ve Musa'mn sahi
felerinde_,, 

Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Bize Nasr ibn Ali ... ibn Abbas'tan 
nakletti ki, bu ayet nazil oldugunda Rasulullah (s.a.) §Oyle demi§ : Bii
tiin bunlar -ya da bu idi, demi§- Musa ve ibrahim'in sahifelerinde 
var idi. Sonra da Ebu Bekr el-Bezzar der ki : Sika ravilerin Ata ibn Saib 
kanahyla ikrime'den, onun da ibn Abbas'tan naklettigi bundan ba§ka 
bir sened bilmiyoruz. Bundan once naklettigi bir hadisi de soyle_r . 

Nesei der ki: Bize Zekeriyya ibn Yahya ... Abdullah ibn Abbas'tan 
nakletti ki; o, A'la suresi nazi! oldugunda §Oyle demi§: Biitiin bunlar ib
rahim ve Musa'mn sahifelerinde vard1r. «Ve soziinii yerine getiren ibra
him'inkinde de., (Necm, 37) ayeti nazil olunca da bir yiik yiiklenenin 
ba§kasmm yiikiinii yiiklenmemesi §eklinde soziinii yerine getirmi§tir, 
demi§tir. 0 bununla Allah Teala'nm Necm suresindeki §U kavlini kasde
diyordu : «Yoksa kendisine bildirilmedi mi Musa'nm sahifelerinde olan
lar? Ve soziinii yerine getiren ibrahim'inkinde de. Dogrusu hie; bir gii
nahkar ba§kasmm giinah yiikiinii yiiklenmez. Gerc;ekten insan i\!in, c;a
ll§tigmdan ba§kasi yoktur. Ve onun c;ah§masi ileride goriilecektir. Sonra 
ona kar§Ihgi tastamam verilecektir. , (Necm, 36-41) ikrime de ibn Ce
rir'in Abd ibn Humeyd'in ... kendisinden naklettigine gore aym §ekilde 
soylemi§tir. Ebu'l-Aliye de ; bu surenin kissasi ilk sahifelerdedir, der. 

ibn Cerir Taberi der ki : « ~iiphesiz ki bu, kavli ile i§aret edilen za
mir; «Dogrusu annan, felah bulmu§tur. Rabbmm adm1 amp, namaz ki
lan. Fakat siz, diinya hayat1m tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret, daha 
hay1rh ve daha bakidir.n kavlini gostermektedir. «~iiphesiz ki bu, kavli 
yani bu soziin muhtevas1 «ilk sahifelerdedir; ibrahim'in ve Musa'nm 
sahifelerinde., ibn Cerir Taberi'nin tercih ettigi bu gorii§, giizel ve sag
lam bir gorii§tiir. Katade ve ibn Zeyd'den de benzer bir rivayet nakle
dilmi§tir. Allah en iyisini bilendir. 
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e§-~eyh er-Reis (ibn Sina) -ruhu takdis edilsin- der ki: iyi bil 
ki; bu sure ii~ ana istegi ihtiva etmektedir: 

Birinci: . istek; tannmn isbat1 konusundad1r. ((Rabbmm o ~ok yiice 
ad1m tesbih et. Ki 0, yaratlp §ekil vermi§tir. Ki 0, takdir edip dogru 
'yolu gostermi§tir. Ki 0, ye§illigi ~1karm1§tlr. Sonra da onu, kupkuru, si
yah bir ~ope ~evirmi§tir. n iyi bil ki; bu ayetten maksad, hikmet sahibi, 
bilen bir tanrmm varhgma (delalet eden) delillerden ikisi ile delil ge
tirmektir. Birinci delil getirme tiirii; canhlarm yaratlh§Iyla ilgilidir. 
i§te Allah Teala'nm ((Ki 0, yarat1p §ekil vermi§tir.n soziiyle kasdedilen 
budur. Zira her canlmm bedeni belirli bir ol~iiye (kader) gore takdir edil
mi§tir. i§te bu takdir, yaratmad1r. Aynca beden, s1cak ve soguk (kuru 
ve nemli) par~alardan (ciiz'ler) birle§ir. Bu par~alardan herbirinin de 
muayyen bir mikdar ile takdir edilmi§ olmas1 gerekir ki, kan§lm mey
dana gelsin. ~ayet bu par~alar (ciiz'ler) fazla veya eksik olursa, meyda
na gelen kan§lm o kan§lm degil, bl't§ka kan§Im olur. i§te <<~ekil vermi§
tirn k;avlinin anlanu budur. 

Canlmm kendisiyle delil getirmesine gelince; bu da ((Ki 0, takdir 
edip dogru yolu gostermi§tir.n soziidiir. Bunun anlam1 §Oyledir: Allah 
Teala o ozelle§tirilmi§ olan organlardan her biri i~in ozel bir giic; takdir 
etmi§tir. Sonra da bu organlarm fayda ve menfaatmm o giic; ile elde 
edilmesini saglami§tlr. Sozgelimi goz i~in gorme giiciinii, kulak ic;in 
i§itme giiciinii, mide i~in haz1m giiciinii takdir etmi§tir. 

Sani'in (yap1c1 = yarat1c1) varhgma ikinci tiir delil ; bitkilerin hal
leri iledir. Allah Teala'mn ((Ki 0, ye§illigi c_;1karmi§t1r. Sonra da onu kup
kuru siyah bir ~ope c;evirmi§tir.» kavli bu (neviden bir delil)dir. Ve bu 
ma'lUm olan bir §eydir. Canhlar ile delil getirme, bitkiler ile delil ge
tirmeden once zikredilmi§tir, c;iinkii canh daha degerlidir. Aynca can
hlardaki fevkaladelikler daha c;oktur. Bu sebeple one ahnmas1 uygun 
olmu§tur. Bir de yen, derse ki: Canhlarm ve bitkilerin dogumu, itade 
sahibi etkin bir varhk sebebiyle degil de tabiat nedeniyle olmas1, ni~in 
caiz olmasm? Biz deriz ki : Bunun delili §Udur: Nutfenin (sperma) ya
p1Sl, benzer tabiattad1r. Tabiatlarm, feleklerin ve yild1zlarm onun iize
rindeki etkisi de birbirine benzer. Birbirine benzeyen bir cismi birbirine 
benzeyen etkiler etkiley~cek olursa; bu etkiden farkli hallerin dogmas1 
imkansizla§Ir. Gormez misin ; bir mum, be§ zira'dan aydmlatllan bir 
yere konmu§sa; diger taraflardan da bu mikdarda aydmlatmas1 gere
kir. Ama bir yandan be§ zira'hk bir mesafeyi aydmlatlyor da, diger yan
dan yalmzca - bir engel veya mania olmaks1zm- yanm zira'hk bir 
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yeri aydnilatlyorsa; bu ma'kul bir durum degildir. Boylece sabit oluyor 
ki; ta'biati etkileyen §eylerin etkilerinin de benzer etkiler olmas1 gere
kir. Biz nutfenin (sperma) baz1 parc;alanndan kemiklerin, diger }Jan;a
larmdan sinirlerin, damarlann ve kaslarm dogdugunu gordiigiimiizden, 
bunun, tabiat ve icab yoniinden miiessir olan bir etkiden degil, kudret ve 
irade sahibi bir etkenin etkisinden dolay1 oldugunu anlanz. 

ikinci istek; Bu suredeki isteklerden ikincisi de peygamberliklerin 
kararla§tmlmasl konusundad1r. iyi bil ki; bu istek, ancak iic; §eyle ta
mamlamr (gerc;ekle§ir) : 

Birincisi; peyga~berin zat1 ve cevheri bak1mmdan s1fatlan ile; 
ikincisi; eksik olanlarm (hakka) davet 'edilmesi ile ilgili (yaplla

cak) c;ah§mamn §ekli ile; 
Uc;iinciisii de, yaratlklarm, ondan gelen kemali kabul etmeleri hu

susundaki hallerinin farklr olU§U ile ilgilidir. 
Birinci istek, peygamberin s1fatmm ve onun ilim ve ahlakmdaki 

ruhunun (as1l) cevherinin nas1l oldugunun ag1klanmasmdan ibarettir. 
iyi bil ki; temel bilimlerde, be§er nefsinin iki giiciiniin bulundugu sa
bittir: Bu giic;lerden birincisi nazari giic;, ikincisi de ameli giic;tiir. Nef
sin bedene tasarrufu bu giic; sayesinde miimkiin olur. Ve onun vasita
siyla da en uygun ve en elveri§li bic;imde bu evrenin bedenine tasarruf 
etmesi gerc;ekle§ir. Burhanlar ile ( diyalektik olarak) nazari giiciin ame
li giic;ten daha degerli oldugu sabit bulundugundan, §iiphesiz once bu 
giiciin zikredilmesi gerekti. i§te Allah Teala'nm: ((Seni okutacag1z da 
hie; unutmayacaksm.» kavli .buna i§arettir. Bunun manas1 §Udur: Allah 
Teala, onun (Peygamberin) ruhunun cevherini giic;lendirerek hakiki bi
limler, ve ilahi bilgilerle §ereflenmi§ kudsi ruh olacak §ekilde kemale er
dirir. Ve o, bir §eyi tamymca bir daha hie; unutmaz olur. i§te bizim Al
lah Teala'nm ((Seni okutacag1z da" hie; unutmayacaksm» kavlinden an
ladigimlz budur. ((Yalmz Allah'm ·diledigi ba§ka.'' kavline gelince; bun
daki fayda §byledir: insan nefsinin cevherinin giicii, mutlak bir kudretle · 
tabiatma galib gelemez. Bu sebeple de baz1 vakitlerde unutma ve yaml
madan uzak kalamaz. 

Allah Teala'nm «<;iinkii 0, ac;1g1 da, gizli olam da bilir.)) kavline 
gelince; burada kasdedilen §Udur: Allah Teala peygamberine kendisinin 
ruhunun cevherini, bilinenlere tam olarak uyan ve onlan ku§atan bir 
bilgi ile bilen k1hp eserden daha giic;lii bir kemal ile her hal ve durumda 
miiessir olacak (§ekilde) yapacagm1 vaadetmektedir'. Eger Allah Teala 
biitiin bilinenleri bilir olmasayd1; peygamberinin ruhunu da unutma ve . 
yamlmadan uzakla§tlnlmi§ olarak, bilir k1lmaya giic; yetiremezdi. 

Allah Teala'nm «Ve seni kolay olana muvaffak edecegiz» soziinden 
peygamberin nefsinin ameli kuvvet bak1mmdan olgunla§tlnlacagma 
i§aret edilmektedir. ~oyle ki; biitiin insanlar iyilik ve kotiiliik etme,' if-
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fetli ve iffetsiz olina gticti bak1mmdan esasta mti§terektirler. Ancak ba
ZJ kimseler bu nitelikte daha kolay (seri') ve tabiat bak1mmdan buna 
daha ~ok mtitemayil olurlar. Bu kolayllk, ahlak (huy) ad1 verilen ni
telikten ibarettir. Bahtiyar, temiz, mtittaki ve armmi§ olan kimsenin 
nefsi, iffet ve temizlik huyu ile bezendirilmi§ olur. ~aki (bedbaht) olan 
kimse de - Allah saklasm- bunun z1ddma olur. i§te Allah Teala'nm 
<<Ve seni kolay olana muvaffak edecegizn kavli bu duruma i§arettir. Mti
teakiben peygamberin oncelikle nazari gti~teki kemalini anlatt1ktan 
sonra, ikinci olarak ameli gtictintin durumunu anlatmaktadir. 

Peygamberlik konusundaki ikinci istek, yaratlklan hak yoluna da
vetle me§gul olma hususudur. <;unkti nazari ve ameli gti~ bak1mmdan 
mtikemmel olan ki§i ; ba§kasm1 kemale erdirmeye gti~ yetiremiyorsa, bu 
velidir. Eger ba§kasmi olgunla§tirmaya gti~ yetiriyorsa, bu nebidir. ~tip
hesiz ki bu makam daha mtikernmel bir makamd1r. <;tinkti mutlak ke
mal, tam ve tamm tizerinde olan §eydir. Onun (peygamberin) olgunlugu 
nazari ve ameli gtictintin olgunlugu sebebiyle ger~ekle§tiginden, tama
mm tizerinde olanm eksik olanlara olgunluklan yaymas1 gerekir. i§te 
bu, halk1 hakka yonelmeye davettir. Bu sebeple Allah Teala, onceki 
ayetleri mtiteak1ben: «0 halde ogtit fayda verecekse, ogtit ver.» buyur
mu§tur. «Ogtit ver .n kavli peygambere halk1 hakka davet konusunda 
bir emirdir. Sonra da bu davetin herkes i~in yararll olmayacagm1 a~Ik-

. lamaktad1r. Zira nat1k nefislerden bir k1sm1 uslandmlmay1 ve egitilme
yi kabul eder, bir k1sm1 da kabul etmez. Kabul eden de kuvvet ve zayif
llk, h1zllllk ve yava§llk, ~okluk ve azllk bak1mmdan birbirlerinden fark
lldir. Bunun i~in Allah Teala «Ogtit fayda vereceksen buyurmu§tur. 

Allah Teala bu anlam1 ozet olarak zikrettikten sonra bunu tafsilat
ll olarak a~Iklamak istemi§tir. Maksad, halkm durumunun ve bu ~agn
YI kabul §eklinin a~Iklanmas1d1r. Peygamberlikten istenen §ey de bu
dur. ~oyle ki ; insanlar bu ~agny1 duyduklan zaman, iki k1sma aynllr
lar : Bir k1sm1 bundan yararlamr ki, Allah Teala'nm «Korkacak olan 
ogtit alacaktlr. )) kavli ile kasdedilen bunlard1r . Onlar peygamberlerin 
davetinden yararlamrlar, onu kabul ederler ve ruhlanm olgunla§tirmak 
isterler. (Bu daveti) kabultin ba§langici, ancak korku ve ha§yet ile olur. 
~oyle ki; peygamberlerin davetini i§itip te zihninden bu dtinyanm her 
haltikarda fani ve ge~ici oldugunu dti§tinen ki§i ; ahireti,nin i'manyla 
me§gU.l olmad1g1 takdirde ebediyyen helak olacagm1 dti§tintir ve (buna 
bagll olarak) i<;inde bir ha§yet belirir. Bu (dti§tince) onu peygamberle
rin davetini dti§tinmeye ve ogrenmeye sevkeder. Dtinyadan ytiz ~evirip 
ahirete yonelmeye <;agmr. «Bedbaht olan ise, ondan ka<;m1r. Ki o, en 
btiytik ate§e girecek oland1r. H kavliyle peygamberlerin davetini kabul 
etmeyen ve ondan yararlanmayanlara i§aret edilmektedir. ~oyle ki; ahi
ret pe§inde ko§maktan kac,manlar, dtinya sevgisine dalanlar, dtinyanm 
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giizelliklerini, zevklerini ve lezzetlerini elde etmeye yonelenler, oldiikle
rinde <;ok sevdikleri §eylerden aynhrlar. Bilmedikleri ve aslmda ah§km ol
madlklan bir yere giderler. Sevgiliden aynlmak, insanda hiiziin ve is
tek ate§ini alevlendirir. Halk1yla uyu§utmayan bir yere gidi§, yalmzhk 
ve nefreti gerektirir. i§te peygamberlerin davetini kabulden yiiz geviren 
bu ki§i, §Uphesiz ki «En biiyiik ate§e girecek oland1r. 0, orada ne olecek, 
ne de dirilecektir.)) Duyularla kavranan ate§e, bu ruhfmi ate§ de ekle
necek ve azab gittikge biiyiiyecektir. 

iyi bil ki; Allah Teala bu taksimin ba§ tarafmda uKorkacak alan 
ogiit alacaktlr.)) dedikten sonra, taksimi at;Iklamaya doniiyor ve diyor 
ki: «Dogrusu annan, felah bulmu§tur. Rabbmm adm1 amp, namaz kl
lan.)) Burada (peygamberlerin davetinden) yararlananlann halinin ol
gunluguna (i§aret olmak iizere) iit; mertebeyi zikretmektedir: 

Birinci mertebe; nefsi batll inanglardan ve kotii ahlaktan antma
dlr. Bu, gereksiz §eyin yak edilmesini gosterir. ~iiphesiz ki iyilik levha
smdan bat1l naki§larm izalesi temiz ve miikemmel naki§larm meydana 
gelmesinden (yazilmasmdan) once olmalld1r. Sonra nefis gereksiz alan 
her §eyden armmca, kudsal bilgiler ve ilahi bilimlerle nazari giiciiniin 
olgunla§tmlmasl gerekir. i§te uRabbmm adm1 amp)) kavliyle. i§aret edi
len ikinci mertebe budur. Zira Allah'm bilinmesi ve amlmas1, bilgilerin 
ve tammalann ba§mda gelir. Sonra ameli giiciin olgunla§tmlmasmda 
isabetli fiiller ve giizel eserlerden yard1m dilenmesi icabeder ki bu, iit;iin
cii mertebedir. ((Namaz k1lan" kavli buna i§arettir. Qiinkii iyi davram§
larm ba§l Allah'a itaat ve hizmettir. 

Burada peygamberlikle ilgili mertebeler hakkmdaki soz tamamla
myor. Qiinkii Peygamber Aleyhisselam'm kemalinin, nazari ve ameli 
giiciiniin olgunla§masJyla tamamland1g1 ag1klanm1§ ve bunu miiteaki
ben Allah'a gag1rma emri gelmi§, sonra da bu emirle birlikte i§itenler
den bir k1smmm korku ve ha§yet ile onu kabule yana§acaklan, bir kls
mmm da boyle davranmay1p §iddetli azaba dii§ecekleri at;Iklanmi§tL Bu 
azab, oliim veya hayat bulunmayan bir durumdaki cehennem azabldlr. 
Sonra peygamberlere tabi ol_anlardan mutlularm durumlan ve merte
beleri anlat1ld1. Bunlar, at;lkladlglmlz ve zikrettigimiz (§eylerin) ote-
inde bir ag1klama gerektirmeyen hallerdir. Zira istenen; ya gereksiz 

o an §eylerin ortadan kaldmlmas1d1r ki uDogrusu annan, felah bulmm_?
. ur .) kavli bunu gosterir veya nazari kuvvetinin ilahi bilgilerle kemale 
erdirilmesidir ki «Rabbmm ad1m amp, namaz k1lan.•1 kavli bunun ifa
desidir. Veya ameli giiciin iyi davram§larla kemale erdirilmesidir ki 

Namaz k1lan.)) sozii bunu anlatmaktad1r. Burada peygamberlik konu
sunun at;Iklanmas1yla ilgili soz son buluyor. Allah, dogrunun yardlmcl
Sldlr. 

Bu suredeki isteklerden ii<;:iincii istek; ahiret durumunun belirtil-
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mesiyle ilgilidir. «Fakat siz, diinya hayatlm tercih ediyorsunuz. Halbuki 
ahiret, daha hayirh ve daha bakidir.» kavli buna i§arettir. iyi bil ki; bu 
ac;1klama ahiret konusunun isbatl ile ilgili olarak tam, miikemmel ve 
yeterli bir ac;Iklamadir. Bunun belirlenmesi §oyledir: Bu zevkler kendili
ginden istenen §eylerdir. Halk bu diinya hayatmda bedeni zevklerin her 
tiiriinii idrak etmi§, ama uhrevi mutluluktan hie; bir §ey kavrayama
m~§tlr. Oyle ise uhrevi zevklerden kac;marak diinyevi zevklerin pe§inde 
ko§malan (ve' bu hususta) devamh olmalan gerekir (normaldir). i§te 
Allah Teala'mn, ((Fakat siz, diinya hayatlm tercih ediyorsunuz. Halbuki 
ahiret, daha hay1rh ve daha bakidir.)) kavli buna i§arettir. Bu a<;Iklama, 
bu konuda anlatllabilecek olanm en son noktas1d1r. Bunun belirlenmesi 
ise iki §ekildedir: 

Birincisi; uhrevi zevkler diinyevi zevklerdep daha hay1rhd1r. Bu
nun dogruluguna birka<; yonden delil getirilebilir: Once bedeni zevkler; 
insanlar, hayvanlar, kurtlar, bocekler arasmda ortak olan zevklerdir. 
Ruhani zevkler ise; insanlar, peygamberler ve rasuller arasmda ortak 
olan zevklerdir. Binaenaleyh ruhi zevkler daha degerli olur. ikinci ola
rak; bedeni zevkler iyi ve mutluluk (saglayici) olsayd1, bunlar c;ogal
dik<;a mutlulugun ve kemalin daha c;ok olmas1 gerekirdi. Bilinmektedir 
ki; mes'ele boyle degildir. Zira biz yemek, ic;mek ve cinsel birle§meden 
ba§ka bir dii§iincesi olmayan akllh bir insan varsayahm. Onun omiir sii
resi bu istekleriil c;ok iyi olarak (yap1lmasma) hasredilmi§ olsa da o ki
§i (yine) a§aglhk ve dii§iikliiklere nisbet edilirdi ve onun hayvanlar gi
bi oldugu soylenirdi. Bu gibi zevklerden daha c;ok ka\!man ve daha c;ok 
uzakla§an kimse ruhanilige ve kemale ctaha c;ok yakla§Ir. Oyleyse ru
hani lezzetlerin cismani lezzetlerden daha hay1rh oldugunu bilmi§ olu
yoruz. Bu sebepledir ki, insan halkm bulundugu bir yerde cinsel temas 
(yapmaya) yonelmez. ~ayet o zevk, kemal cinsinden bir zevk olsayd1, el
bette ki onun ag1ga vurulmas1 gizlenmesinden daha evla olurdu. Ak1lh 
ki§i <;ok yeme ile oviinme~. Butiin bunlar da bizim zikrettigimiz gorii§iin 
dogrulugunu gosterir. U<;iincii olarak; ruhun cevheri bedenin cevherin
den daha degerlidir. Allah'm bilgisi ve sevgisi ile sevinmek, yenilen, i<;i
len ve cinsel temasla elde edilen sevinc;ten daha degerlidir ~ Biitiin bun
lardan dolayl da ahiret diinyadan daha haylrhdlr. 

ikinci makam ahiretin daha hay1rh ve daha siirekli olmas1yla ilgi
lidir ki, bu iki bak1mdan ag1kt1r: ilkin oliim mutlaka gelecektir. 0 za
man bedeni zevklerin hepsi son bulacaktlr. ikinci olarak yeme, ic;me ve 
cinsel temasla elde edilen zevkler ancak yeme, igme ve cinsel temasla 
me§gul olundugu anda gerc;ekle§ir. 0 andan sonra bu zevkin etkisi kal
maz Hatta bazan bu zevkler ac1Iara donii§iir. ilahi bilgiler, kudsal bilim
ler ve degerli ahlakla ortaya pkan sevince gelince; bu, siirekli ve ka
hcldlr. Yok olmaktan ve degi§mekten uzakt1r. «Halbuki ahiret, daha ha-
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y1rll ve daha bakidir.)) §eklindeki gozallc1 beyan ile bu husus sabit ol
mu§tur. Bu oncftllere ba§ka oncftller de eklenmi§tir. ~oyle ki: Daha ha
yirll ·ve daha sftrekli olan her §eyi akll sahiplerinin istemeleri gerekir. 
Bu ikinci oncftlftn at1lmas1 caiz olmu§tur, c;ftnkft selim ak1I sahipleri ka
tmda bu oncftl a<;Ik<;a yer etmekte (bedihi)dir. 

!yi bil ki; Allah Teala bu ftc; istegi belirttikten sonra <<~ftphesiz ki 
bu, ilk sahifelerdedir. ibrahim'in ve Musa'mn sahifelerinde.» buyru
gu ile sureyi sana erdiriyor. Mana §6yledir: Allah tarafmdan peygam
berlerine indirilrni§ olan kitablann hepsinin as1l amac1, bu ftc; istekten 
ba§kas1 degildir. Bu istekler; once ilahiyyatm bilgisi, sonra peygamber
liklerin bilgisi, sonra da -uc;uncft olarak- ahiretin bilgisidir. 

Iyi bil ki; bu surenin Slrlanm dft§i.inmek, bu U($ istekten ba§kasiyla 
me§gul olmamn lftzumsuzluguna dikkatleri c;ekmektedir. Ve yine insan
larm mutlulugunun ancak bu ftc; istegin bilinmesi ile (mftmkun) oldu
gunu ac;1klamaktad1r. Ba§an Allah'tand1r. Yard1m O'ndan dilenir. (ibn 
Sina, A'la suresi tefsiri, Universite Kfttuphanesi, 1458). 

----------·OOo----------

A'LA SURESiNiN SONU 



GA§iYE SiJRESi 

(Mekke'de nazil olmu!jtur.) 

Daha once ge~en bir hadiste Nu'man ibn Be§ir'den nakledilir ki; 
Rasulullah (s.a.) Bayram ve Cum'a namazlannda A'la suresi ile Ga§iye 
suresirii okurmU§. 

imam Malik der ki: Damre ibn Said, Ubeydullah ibn Abdullah'tan 
nakletti ki; Kays oglu Dahhak Nu'man ibn Be§ir'e sorup Rasulullah 
(s.a.) Cum'a namazmda, Cum'a suresiyle beraber hangi sureyi okurdu? 
demi§. Nu'man ibn Be§ir de; Ga§iye suresi, demi§. Ebu Davud da bu 
hadisi Ka'nebi'den, Nesei ise Kuteybe'den ve her ikisi de Nu'man ibn 
Be§ir'den rivayet ederler. Muslim ve ibn Mace ise bu hadisi Siifyan ibn 
Uyeyne kanahyla ... Nu'man ibn Be§ir'den naklederler. 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 

1 - Her ~eyi sanp kaplayacak olan1n haberi sana gel
eli mi? · 

Tefsir ; C. XV. F : 529 



8434 !BN KES1R (Ciiz : 30; Sure : 88 

2 - Yuzler vard1r ki, o gun zillete burunmu~tur. 
3 - Zor i~ler altlnda bitkin du~mu~tur. 

4 - K1zg1n bir ate~e girerler. 
5 - K1zg1n bir kaynaktan i<;irilecektirler. _ 
6 - Kotu kokulu, kuru bir dikenden ba~ka yiyecekleri 

yoktur 
7 - 0, ne semirtir, ne de a<;hg1 ,giderir. 

Her§eyi Sanp Kaph1yan 

Her §eyi buruyen anlamma gelen uGa§iye )) kelimesi k1yametin isim
lerinden bir isimdir. ibn Abbas, Katade ve ibn Zeyd boyle demi§lerdir. 
c;unkii k1yamet, insanlan ku§at1p biiriimektedir. ibn Ebu Hatim der 
ki: Bize Ali ibn Muhammed ... Amr ibn Meymun'dan nakletti ki ; Ra
sulullah (s.a .) Ga§iye suresini okuyan bir kadma rastgelmi§, ayakta du
rup onu dinl~mi§ ve; «Her §eyi sanp kaplayacak olamn haberi sana 
geldi mi? )) deyince evet bana geldi, demi§. 

uYiizler vard1r ki, o giin zilletc biiriinmii§tiir.)) Zelildir, hordur. Ka
tade boyle der. ibn Abbas ise; yiizler vard1r o gun hu§ua gider ama yap
tJgi kendisine yarar saglamaz, der. 

uZor i§ler altmda bitkin dii§ffiU§tiir .ll <;ok i§ yapml§lar ve bitkin 
dii§mii§lerdir. En sonunda k1yamet giinii k1zgm ate§e yaslanm1§lard1r. 
Hafiz Ebu Bekr der ki: Bize ibrahim ibn Muhammed ... Ca'fer'den nak
letti ki o: Ebu imran el-Cevni'nin §Oyle dedigini i§ittim, demi§tir : Hat
tab oglu Orner (r.a.) bir rahibin ma'bedine ugraml§ ve; ey rahib diye 
onu seslemi§. Rahib kar§ISma gelince, Hz. Orner ona bak1p aglamaya 
ba§lami§. Kendisine : Ey mu'minlerin emiri seni aglatan nedir? denildi
ginde, o; · Allah'm kitabmdaki : «Zor i§ler altmda bitkin dti§mti§tiir. 
K1zgm bir ate§e girerler.» kavlini hatlrlad1m i§te beni aglatan budur, de
mi§tir. 

Buhari ibn Abbas'm : «Zor i§ler altmda bitkin dti§mii§tiir.)> kavli ile 
H1ristiyanlann kasdedildigini, soyledigini bildirir. ikrime ve Siiddi diin
yada giinahlarla zor i§ler altmda kalmi§lar, cehennemde de azab ve zin
cirler altmda bitkin dti§mii§lerdir, diye mana verirler. -

uK1zgm bir ate§e girerler. n ibn Abbas, Hasan ve Katade; son dere
ce k1zgm bir ate§e, diye mana verirler. 

«K1zgm bir kaynaktan it;irilirler. )) SICakhgi ve kaynamas1 son de
receye varmi§ bir kaynaktan. ibn Abbas, Mucahid, Hasan ve Siiddi boy
le derler. 

«Kotu kokulu, kuru bir dikenden ba§ka yiyecekleri yoktur. )' Ali ibn 
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Ebu Talha, ibn Abbas'tan nakleder ki; bu, ate§ten bir aga~tlr. Said ibn 
Cubeyr ise bunun zakkum oldugunu 'soylemi§tir. Yine ondan nakledilen 
bir diger rivayette bunun ta§ oldugunu soylemi§tir. ibn Abbas, Muca
hid, ikrime, Ebu Cevza ve Katade «Kuru bir diken» kavli ile ~ibrika aga
cmm kasdedildigini soylerler. Katade der ki: Kurey§'liler bu agaca ilk
baharda ~ibrik, yazm ise Dari' ad1m verirlerdi. ikrime, bu agacm top
raga yapi§Ik dikenli bir aga~ oldugunu soyler. Buhari der ki : Mucahid 
bu «kuru bir diken)) anlamma gelen ( ~_,...a.ll ) kelimesi ~ibrik ad1 ve
rilen bir bitkidir. Kurudugu zaman Hicaz'hlar ona Dari' ad1m verirler, 
zehirli bir bitkidir. Ma'mer ise Katade'den nakleder ki; ((Kuru bir diken)) 
kavli ile ~ibrik kasdedilmi§tir. Kuruyunca buna Dari' ad1 verilir. Said ibn 
Ci.ibeyr, Katade'den nakleder ki; o, «Kotu kokulu, kuru bir dikenden 
ba§ka yiyecekleri yoktur.)) kavline yiyeceklerin en koti.isu, en <;irkini ve 
en adisi, anlamm1 vermi§tir. 

«0, ne semirtir ne de a<;llgi giderir.)) Onunla hi~ bir maksad elde 
edilmez, hi<; bir yasaktan korunulmaz. 

8 - Yuzler de vard1r ki, o gun panl panldlr. 
9 - <;ah$tiklanndan ho$nfiddur. 

10 - Yuksek bir cennettedir. 
11 - Orada. bo$ bir laf i~itmezler . 

12 - Orada akan bir p1nar vardrr·. 
13 - Orada yuksek tahtlar, 
14 - Yerle$tirilmi$ kaseler, 
15 - S1ra s1ra dizilmi$ yastlklar, 
16 - Serilmi$ sagakh hahlar vard1r. 

Yiizler de Var Ki 

Allah Teala, §akilerin durumunu beli,rttikten sonra bahtiyarlann 
zikrine ba§hyor ve diyor ki: «Yiizler vard1r ki o gun panl panld1r .>> KI
yamet gunu oyle yi.izler vard1r ki nimet onlarm gorunti.isunden anla§I
.Jr. Onlar kendi gayretleriyle bu nimetleri elde etmi§lerdir. 
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«Qah§tiklarmdan ho§nuddur.» Siifyan der ki: Yaptlklan i§ten mem-
nful kalmi§lardir. _ , 

«Yiiksek bir cennettedir.)) Degerli, yiice cennetteki ko§klerde em
niyyet i<;erisindedirler. 

«Orada bo§ bir laf i§itmezler.)) Cennette bo§ ve anlams1z hi<; bir soz 
duymazlar. Nitekim Allah Teala ba§ka ayetlerde §oyle buyurur: «Orada 
bo§ sozler degil sadece; selam, sozii i§itirler.)) (Meryem, 62), «Onda. bir 
sa<;malama ve ~iinaha sokma yoktur.)) (Tur, 23), «Orada ne bo§ bir laf, 
ne de giinaha sokacak bir §ey i§itmezler, yalmz selama kar§Ihk; selam, 
denilir.)) (Vak1a, 25-26) . 

«Orada akan bir pmar vard1r.ll Bir pmar, kavlinin nekire olu§u is
bat sadedindedir. Yoksa bu ifadeden cennette yalmzca bir pmar vardlr 
anlam1 <;Ikanlamaz. Bu bir cins isimdir ve cennette akan pmarlar var
dlr, demektir. ibn Ebu Hatim der ki: Bana Rebi' ibn Siileyman ... oku
yarak Ebu Hiireyre (r.a.) den nakletti ki; Rasulullah .(s.a.) §oyle buyur
mu§: Cennet 1rmaklan, misk tepelerinin altmdan fl§kmr -veya misk 

· daglarmm altmdan, demi§tir.-
<<Orada yiiksek tahtlar» yiice degerli, kalmhg1 fazla olan pek<;ok 

tahtlar vard1r ve bu tahtlarm iizerinde giizel gozlii huriler vard1r. Allah 
dostu o yiice tahtlarm iizerine oturmak istediginde tahtlar onun oniin-
de egilir. · 

«Yerle§tirilmi§ kaseler.)) Cennet ehlinden dileyenlerin arzusuna 
amade olarak hazlrlanml§ §arab kupalan vardlr. 

«S1ra s1ra dizilmi§ yastlklar.l) ibn Abbas der ki: ( JJI(JI ) keli-
mesi, yastlklar, anlammad1r. ikrime, Katade, Dahhak, Stiddi, Sevri ve 
ba§kalan da boyle demi§lerdir. 

«Serilmi§ sa<;akh hahlar vard1r.» ibn Abbas der ki: ( ~~)\ 
kelimesi sergi demektir. Dahhak ve bir ba§kas1 da boyle der. -«Serilmi§ll 
ten maksad, tizerine oturmak isteyenler i<;in §Uraya ve oraya yay1lm1§ 
ser~iler gemektir. Burada Ebu Bekr ibn Ebu Davud'un ... Usame ibn 
Zeyd'den naklettigi bir hadisi zikredelim: Usame ibn Zeyd der ki: Rasu
lullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Cennete pa<;a s1vayanlar var m1d1r? 
<;iinkii cennetin e§i ve benzeri yoktur. Ka'be'nin Rabbma andolsun ki; 
o, parlayan bir l§Ik, salman bir <;i<;ek, oturmu§ bir ko§k, siirekli akan bir 
1rmak, olgun bir meyve, gtizel ve iyi bir zevce, pek ~;ok hulle, ebedi bir 
makam, saghkh bir diyar, meyve ve ye§illik, bolluk ve nimet, yiice ve 
degerli mahalle. Onlar; evet ey ·Allah'm RasUlii, ana biz pa<;a sivayanla
nz, dediler. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: in§aallah deyiniz. Orada bulu
nanlar da: in§aallah, dediler. ibn Mace bu hadisi Abbas ibn Osman ka
nahyla Muhammed ibn Muhacir'den nakleder. 
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17 - Onlar deveye bakmazlar m1, nas1l yaratlliDI:?tlr? 
18 - Gpge de. N as1l yiikseltilmi!?tir? 
19 - Daglara da. Nas1l dikilmi:?tir? 
20 __:. Yere de. Nas1l yayiliDI:?tlr? 
21 - Qgi.i.t ver, c;i.i.nki.i. sen, ancak bir ogi.i.tc;usun· . . 
22 - Onlann iiz~rine zor kullanici degilsin. 
23 - Ancak kim yi.i.z c;evirir ve ki.i.frederse, 
24 - Allah, onu en bi.i.yiik azab ile azabland1nr. 
25 - Si.i.phesiz onlann donii:?ii, ancak Bizedir. 
26- Sonra hesablann1 gormek de muhakkak Bize 

di.i.~er. 

Allah Teala, kullarma yiice kudretine delalet eden yaratlklarma ib
retle bakmalanm emrederek buyuruyor ki: «Onlat deveye bakmazlar 
rrn, nas1l yaratllmi§tlr?» Deve, yaratlh§l garib, birle§imi acaib bir ya
ratlktlr. 0 son derece gii~lii kuvvetli, buna ragmen de ag1r yiikleri ta§I
mak i~in yumu§ak ba§hd1r. Zay1f ve kii~iik bir k1lavuzun pe§inde siiriik
lenir, eti yenir, yiiniinden yararlamhr, siiti.i i~ilir. Deveye dikkat ~ekil
mi§ olmasmm sebebi; araplarm hayvanlarmm ~ogunlukla deve olmas1 
nedeniyledir. Nitekim Kadi ~ureyh §Oyle derdi: Haydin ~1kahm da de·· 
v~ye bakahm, nas1l yaratllmi§? Goge bakahm nas1l yiikseltilmi§? Yani 
Aziz ve Celil olan Allah gogii yeryiiziinden ·boyle muazzam bir §ekilde 
nas1l yiikseltmi§? T1pk1 Kat suresinde buyurdugu gibi: «Ustlerindeki 
goge hi~ bakmazlar m1? Onu nas1l bina etmi§ ve nas1l donatmi§Iz? Onda 
hi~ bir ~atlak da yoktur.>> (Kaf, 6). ' 

«Daglara da. Nas1l dikilmi§tir?» Yeryiiziiniin, sakinlerini oynatma
masl i~in daglan sabit; dik ve yukan dogru yiiksek olarak nas1l yarat
ffil§tlr? Sonra daglara faydah maddeler ve madenleri nas1l yerle§tirmi§-
tir? · 

«Yere de. Nasi! yayilmi§tlr?» Nasll serilip yaYihp, uzatllmi§tlr? . Al
lah Teala bedevilere; gordiikleri ve duyduklan develeriyle, ba§larmm 
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iizerinde yiikselen gok ile, kar§Ilannda duran dag ile ve altlarmda egi
len yer ile kendi yarhgma delil getirmek istemi§tir. Bunlar, onlan ya
ratanm ve yapamn kudretinin delilidir. Yiice yarat1c1 ve tasarruf edici 
miilk sahibi olan Rabb kendisidir. 0, oyle bir ilahtlr ki, O'ndan ba§kasl 
ibadete lay1k degildir. Nitekim Damam, Rasulullah (s.a.)a sordugu so
rudan sonra, aym §ekilde kasem etmi§tir. Bunu rivayet eden Imam Ah
med ibn Hanbel der ki: Bize Ha§im ibn Kas1m ... Enes'ten nakletti ki; 
o, §oyle demi§tir: 

· ~--.)\JI ~i ::_,. ~:,II f L ~j !?~ :.1~---: -~ • .. ~ 1.\ .. , ~, .. ,f.-: •. ,11:- ~ 
..... • • ' · c.s;;;. ' •• • "">..J ·~ ,Y. ~ ~ v.rJ uW I) ~ 
-~ ... . .,.. . " .. 

· (!U;.) Glif I Z'l ( : Jlji. 4.)UI a!.f • .•• ..,,~-- ~ti:"' ·-: ·~ • 1 .... J~ "•;WI 
....... ,y-u .... ~.r.J ·~~.J .v;. 

=Zl~ .. ~, ·J[; ,(..:nJli.;;;j =Jli 'J~ Jli t~i..:,i ~~~i~}~ifii ~j 
~~ ZJ~ · ~t: Cr.~ ~J Jt;+t !f-.!. :_.:.i ~: J~ ~~ J~ t ~jVI Jii.. ::_.:i 
-,h': ., .. 'II": ' .... •' l.- 'I• f I .. ' fo '' · .. .. • 

:u~ ~ uufc!L;I"~I .u'kl!fA~.JJ.~':Y'IJ.l;.j,OI~tS~lj:~~ 

· ~u:.:,f tS1li: JG 'J:C. Jli ,:-.r·~· .. £.• ... i · 1j:. ...... t;·i; ~ l cJ .. : ,..-: .. 
.. ; • -. J ,.J'.~;-' ...,.... • I) .,-; ~JJ 

''l' .... , , .:-.,.. ' """.. .. .. .. i .. .. .. 
u :J~ Jll.~ .. ,;1 ~ ;o it·); &J ~;.~ (.'-3:;: ~li ? Jli r u .. ~t: .!J~~l .. J,T . . ~ . .., .,. .,. .. ' ~ _.,. 
~ ~ , 4 \!:1; &)J ~ } , .. ,..,, ''lli o.-"": 'II": ,,-: I '6l' 'i .ol.-, ~; .. 0 i ~I :' 
, I • _r) r.)J • (J r-> (JU I .L.t; .;J.J• d . ~-.) {$'f'"! 

?:;:; :;-.m ~ ~u ~ ~~ ~;i .. J,T. ~a:.:,i tS~l! = JU J~:. J~. t::i:.J ~G.~; 
• l. ,} , . .,. .,. , 

tS~,_,: JliJj {, Jli~J.:. ~li. -J./- .. (tl t_\1:-:.1 v~ ~' ~;. t:;f; ~l ~;.; 
4~~~~· -:J~~ ~~~;K£.~~~i..Jji;f;~)vrjl:~ ~ 

""' ,- , ,. 
Biz, Rasulullah (s.a.)a bir §ey sormaktan nehyedildik. <;olden ak1lll 

bir ki§inin (soru sormas1m bilen) gelip ona sual sormas1 ve bizim onu 
dinlememiz bizi hayran b1rak1rd1. Nitekim c;ol halkmdan bir k1sm1 ge
lip dedi ki: Ey Muhammed, senin elc;in bize geldi ve seni Allah'm pey
gamber olarak gonderdigini soyledi, dogru mu? Rasulullah (s.a.): Dog
ru, dedi. Bedevi; gogii kim yaratmi§tlr? deyince, Rasulullah (s.a.): Al
lah, dedi. Bedevi; oyleyse yeri kim yaratml§tlr? dedi. Rasulullah (s.a.): 
Allah, diye cevab verdi. 0 halde bu daglan dikip onlarda olan §eyleri ya
ratan ,kimdir? deyince, 0; Allah, dedi. Bedevi: Oyleyse gokleri ve yeri 
yaratlp §U daglan diken Allah m1 seni peygamber olarak gonderdi? de
di. Rasulullah (s.a.); evet, dedi. Bedevi dedi ki: Senin elc;inin iddiasma 
gore her giin ve gecede bizim iizerimize be§ vakit namaz varrm§ dogru 
mtt?--~asulullah (s.a.); dogru, dedi. Bedevi; seni elc;i olarak gonderen 
Allah m1 sana bunu emretti? dedi. Rasulullah (s.a.); evet, dedi. Bedevi 
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senin elc;inin iddiasma gore bizim mahm1zda iizerimize zekat dii§iiyor
mu§, dogru mu? dedi. 0; dogru, dedi. Bedevi : Seni peygamber olarak 
gonderen Allah m1 bunu sana emretti? dedi. Rasulullah (s.a.): Evet, 
dedi. Bedetri; senin elc;inin iddiasma gore bizim her yihmizda Ramazan 
aym1 oruc;lu gec;irmemiz gerekiyormu§. Rasulullah (s.a.); dogru, dedi. 
Bedevi; seni peygamber olarak gonderen Allah m1 bunu emretti? dedi. 
RasUlullah (s.a.); evet, dedi. Bedevi: Senin elc;inin iddiasma gore, blr 
yol bulan ki§inin Allah'm evini haccetmesi bizim iizerimize farziDI§, 
dedi. Rasulullah (s.a.) ; dogru, dedi. Enes der ki: Sonra bedevi doniip 
§Oyle dedi: Seni hak iizere gonderen Allah'a yemin ederim ki ben bun
lardan ne fazla bir §ey yapanm ne de eksik.Rasulullah (s.a.) buyurdu 
ki: Eger dogru soyliiy9rsa elbette cennete girecektir. Miislim de bu ha
disi, Amr en-Nakid kanahyla .. . Ebu Nadr Kas1m ibn Kas1m'dan rivayet 
eder. Buhari de bunu not dii§er. Tirmizi ve Nesei, bu hadisi Siileyman 
ibn Mugire kanallyla Enes'ten nakleder. Ahmed ibn Hanbel, Buhari, 
Ebu Davud, Nesei ve ibn Mace bu hadisf Zeyd ibn Sa'd kanahyla uzun 
uza<ilya Enes'ten naklederler ve hadisin sonunda der ki : Ben, Bekr ogul
lannm karde§i olan Sa'lebe ogullarmm kabilesinden Damam'1m. 

Hafiz Ebu Ya'la der ki: Bize ishak ... Abdullah ibn Omer'den nak
letti ki; Ras·Uiullah (s.a.) c;ogunlukla cahiliyet devrinde dag ba§mda 
bulunan bir kadmdan soz ederdi. Kadmm beraberinde koyunlanm giiden 
oglu da vard1. Kadmm c;ocugu demi§ ki: Anacigim, seni yaratan kim? 
Kadm; Allah, demi§. <;ocuk; ya babam1 kim yarattl? deyince kadm; Al
lah, demi§. Oyleyse beni kim yarattl? demi§. Kadm; Allah, demi§. c;o
cuk; ya gokleri kim yarattl demi§, kadm; Allah, demi§. <;ocuk; yeryii
ziinii' kim yarattl deyince, kadm; Allah, demi§. <;ocuk; daglan kim ya
ratti? deyince, kadm; Allah, demi§. <;ocuk; §U koyunu kim yarattl? de
yince. kadm; Allah, demi§. <;ocuk; ben her konuda Allah ad1m duyuyo
rum, diyerek kendisini dagdan atmi§ ve parc;alanmi§. Abdullah ibn Orner 
der ki: Rasulullah (s.a.) c;ogunlukla bize bu hadisi naklederdi. Malik 
ibn Dinar da der ki: Abdullah ibn Orner c;ogunlukla bize bu hadisi nak
lederdi. Bu hadisin isnadinda zay1fhk vard1r. <;iinkii raviler arasmda 
yer alan Abdullah ibn Ca'fer Medine'lidir, oglu Ali ibn el-Medini ve ba§
kalan onu zay1f kabul etmi§lerdir. 

«Ogiit ver; c;iinkii sen, ancak bir ogiitc;iisiin. Onlarm iizerine zor 
kullamc1 degilsin.» Ey Muhammed, sen insanlara peygamber olarak 
gonderildigin gerc;eklerle ilgili hatlrlatmalarda bulun. <;iinkii sana yal
mzca teblig etmek ·dii§er, hesab gorme ise Bize aittir. Bu sebeple ikinci . 
ayette: «Onlarm iizerine zor kullamc1 degilsin. » buyuruyor. ibn Abbas, 
Miicahid ve ba§ka\an : Sen onlarm iizerinde bir zorba degilsin, demi§
lerdir. ibn Zeyd ise; sen onlan imana zorla girdiren degilsin, demi§tir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Veki' ... Cabir'den nakletti ki ; 
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Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Ben, la ilahe illallah deyinceye ka
dar insanlarla sava§makla emrolundum. Onlar bunu soylerlerse kan
lanm ve mallanm benden korurlar. Ancak hak ile olam mustesnad1r. 
Onlarm hesab1 Aziz ve Celil olan Allah'a aittir. Sonra: «Ogut· ver; ~un
ku sen, ancak bir ogut~tisiin. Onlarm iizerine zor kullamc1 degilsin.» 
ayetini okumu§. MUslim iman kitabmda bu §ekliyle Tirmizi ve Nesei de 

· Siinen'lerinin tefsir kitablarmda Siifyan ibn Said es-Sevri kanahyla ri
vayet ederler. Bu hadis Buhari ve Muslim'in Sahih'lerinde sondaki ayet 
zikredilmeden Ebu Hiireyre'den nakledilir. 

«Ancak kim yiiz ~evirir ve kiifrederse,» erkamria uygun amel etmek
t.en yiiz ~evirir, kalbi ve diliyle Hakk1 inkar ederse. Bu ayet, Allah Te
ala'mn §U kavli gibidir: «i§te o, tasdik etmemi§, namaz da kllmami§tl. 
Fakat yalanlaml§, yiiz ~evirmi§ti. >> (K1yame, 31-32) Bu sebeple Allah 
'l'eaiA: · 

«Allah, onu en biiyiik azab ile azablandmr.» btiyuruyor. !ma.m 
Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Kuteybe ... Ali ibn Halid'den nakleder 
ki; Ebu Umame el-Bahili, Muaviye'nin oglu Yezid'in oglu Halid'e var
ffil§ ve Ra.Sulullah (s.a.)tan i§ittigi en yumu§ak sozii sormu§, o da Ra
sUlullah (s.a.)m §Oyle buyurdugunu i§ittim, demi§: Dikkat edin; hepi
niz cennete gireceksiniz. Ancak devenin sahibinden ka<;l§l _gibi Allah~
tan kac;an mtistesna. Bu hadisin tahricinde imam Ahmed ibn Hanbel 
miinferid kalml§tlr. Raviler arasmda yer alan bu Ali ibn Halid'i, ibn 
Ebu Hatim babasmdan naklen zikreder. Ancak burada zikrettigimizden 
fazla bir §ey soylemez. 0, Ebu Umame'den rivayet nakletmi§ Said ibn 
Ebu Hilal de ondan rivayet nakletmi§tir. 

«~iiphesiz onlarm donti§ii, ancak Bizedir.» Onlarm doniip geiecek
leri Biziz: · 

«Sonra hesablanm gormek de muhakkak Bize dti§er.» Biz, onlarm 
amellerinin muhasebesini yapanz ve buna gore kar§1hgm1 veririz. Amel
leri haYlrSa hay1r, §er ise §er ile cezalandlnnz. 

- - --- i Z A HI - ----

((Onlar deveye bakmazlar m1, nas1l yaratllffil§tlr?» ibret nazanyla 
devenin nas1l yaratlld1gma bakmazlar m1? Allah'm kudretinin kemaline, 
tedbirinin giizelligine delil bir yaratlk olarak. Deveyi, yiikleri uzak iilke
lere ta§lmak i~in yaratmt§tlr. Onu hem biiyiik ciisseli, hem de yiikii ta
§Iyacak ve yiikiiyle beraber ayaga kalkacak giic;te halketmi§tir. Diger 
taraftan boynu uzun olmas1 nedeniyle, her bitkiye uzamp yiyebilecek ve 
oniine dii§ecek k1lavuzun pe§inden gidecek §ekilde yaratmt§tlr. On gun 
veya daha fazla susu~luga dayanabilir ki boylece ~olleri ve sahralan 
a§lp gec;ebilsin. Aynca devede · pekc;ok faydalar vard1r. Bu sebeple deve 
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ozellikle canhlardaki ilahi ayetlerin ac;rklanmasr ic;in bahis konusu edil
mi§tir. Canhhk, bile§imlerin en degerlisidir ve en c;ok san'at ihtiva ede
nidir. Dev.e ·ise bu tiirler ic;erisinde araplarm en c;ok hayretini mucib 
olan bir yaratlk idi. Denildi ki: Bununla istiare yoluyla bulutlar kasde
dilmi§tir. (Kadi Beydavi, Envar'iit-Tenzil, VI, 500-501). 

Tefsir ehli derler ki: Allah Teala bu surede cennette olan §eyleri 
anlatmca, kiifiir ehli bima hayret edip yalanladllar. Bu sebeple Allah 
Teala onlara yaptrklanm hatlrlatarak buyurdu ki: «Onlar deveye bak
mazlar mi, nasrl yaratllmi§tlr?» Once deve ile ba§lamr§tlr, c;iinkii arap
lann sahip oldugu en degerli mal devedir. Onlarm deveden pekc;ok ya
rarlanma §ekilleri vard( Bu takdirde· mana §oyle olur: Onlara bu diin
yada bu nimetleri yaratmr§ olan, cennet ehline de o diinyada saydrkla
nm yaratmr§tlr . . Tefsir bilginleri diger hayvanlar arasmdan ozellikle 
d~venin zikredilmi§ olmasr iizerinde c;ok soz soylemi§lerdir. 

Mukatil der ki: Araplar deveden daha biiyiik hie; bir hayvan gor
memi§lerdi. ic;lerinden fili gorenler nadirdi, onun ic;in deve zikredilmi§
tir. Kelbi ise der ki: Deve, yiikiiyle ayaga kalkar ve c;okmii§ken iizerine 
yiik yiiklenirdi, onun ic;in zikredilmi§tir. Katade (ler ki: Allah Teala 
cennetin ko§klerini ve yiiksek tahtlanm zikredince, araplar onun iize
rine nasrl c;rkanz? dediler de bu ayeti indirdi. 

Hasan'a bu ayet soruldu; fil daha biiyiiktiir, denildi de o, §oyle ce
vab verdi: Araplar fili bilmezlerdi. Aynca filde yeterli yararlar yoktu. · 
<;iinkii onun srrtma binilmez, eti yenmez, siitii sagrlmazd1. Araplarm rnal
larmm ic;erisinde en degerlisi deve id.\t <;iinkii online atrlan her §eyi yer 
siit verir. Devenin faydalan pek c;oktut·. Biiyiikliigiine ragmen agrr yiik
leri ta§rmak ic;in yumu§ak ba§hdrr. Kiic;iik bir krlavuzun pe§inde siiriik-

. Ienir ,hatta kiic;iiciik bir c;ocuk onun yulanm tutar ve istedigi yere go
tiiriir. Bu sebeple deve diger hayvanlardan iistiin saytlmr§tlr. Ba§kaca 
ozellik olarak oteki hayvanlarm hepsi ya sus ic;in, ya binek ic;in, veya 
yiik ic;in veya siitiinden yararlanmak ic;in veya etinden yararlanmak ic;in 
beslenir. Halbuki devede bunlann hepsi birden topluca mev.cuddur. Bir 
yandan sagrhrken, diger yandan iizerine binilir ve uzak mesafeler kat'
edilir. Agrr yiikler yiiklenir, c;ok siit elde edilir, etini biiyiik bir tqpluluk 
yer. Giinlerce susuzluga dayamr. Aynca deve c;okmii§ken iizerine bini
lir ve o bu halde iken kalkabilir. Diger hayvanlar ise boyle degildir. Di
ger taraftan deve c;oldeki her bitkiyi yer. Halbuki diger hayvanlar her 
bitkiyi yiyemezler. Deve c;ol gemisidir, iizerinde agrr yiikler ta§rmr, uzak 
mesafeler kat'edilir. 

~iireyk derdi ki: Bizi develige gotiiriin de devenin nasrl. yatmlml§ 
olduguna bakahm. · .· 

Denilirse ki: . Gokler, yer ve daglarm zikriyle devenin zikri arasmda 
nasrl ahenk kurulabilir, aralarmda hie; bir ili§ki yoktur. Aynca daglar-$.... . 
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aan, yeryuzunden ve goklerden once konuya nic;in devehin zikriyle ba§
lanmi§tlr? Ben derim ki: Maksad Allah:ui birligine, kudretine ve her 
§eyin yaratam olduguna delil getirmek oldugu ic;in deve de araplarm 
gece giindiiz gordiikleri, her zaman iizerine ytiklerini ytikledikleri, se
ferlerinde beraberlerinde bulunan bir yaratlk oldugu ic;in ayete onun 
zikriyle ba§lanmi§tlr. Boylece onlann yarundaki en biiyiik nimet sozko
nusu edilmi§tir. Aynca araplara gore en garib hayvan deve oldugu ic;in 
onun zikri ile soze ba§lanrm§tlr. (Hazin, Liibab, VI, 500-501) . 

((Yer de. Nasll yayilml§tlr?» Emre amade k1hnarak yay1llp do§en
mi§tir. Hepsi bir ufuktan diger ufuka serilen bir sergi gibidir. Sergi de 
aym §ekildedir. Mana §oyle de olabilir: YaratiCmm kudretine delalet 
eden §U yaratlklara bakmazlar m1, O'nun tekrar diriltme giiciinii in
kar etmemeleri ic;in? Peygamberin uyansma kulak verip ona inanma
lan ve ona ula§maya haz1rlanmalan ic;in. Bu dort huslisun ozellikle zik
redilmesi, bu hitabm araplara yoneltilmi§ olmasmdan ve onlan delil
leri gormeye te§vik maksadmdan dolaYidlr. Ki§i, ancak c;ok gordiigii 
§eyleri delil olarak kullamr. Araplar c;olde ya§adlklan ic;in c;olde goge, 
yere, daga ve deveye bakarbirdL Deve onlarm mallarmm en degerlisi 
idi. Diger hayvanlardan daha c;ok deveyi kullari1rlard1. Aynca hayvan
larda aranan amac;larm hepsi devede vard1r. Hayvanda aranan maksad 
c;ogalma, yiik ta§Ima, binme, yeme ve siitiiniin ic;ilmesidir. Diger hay
vanlarda bunlann hepsi birlikte mevcud degildir. Deve yulanm c;eken 
herkesin pe§inden gider. Giic;lii gi.ic;siiz tammaz, biiytige kiic;iige aldlr
maz. Boynu uzun oldugu ic;in otlara rahathkla ula§Ir. Kolayca ytikiin 
ta§mmas1 ic;in yere c;oker. Sonra yiikiiyle beraber ayaga kalkar ve de
gi§ik iilkelere dogru yiikleri ta§Ir. Susuzluga kar§l dayamkhd1r. On gun
den fazla susuz kaldlg1 olur. Qol bitkilerinin hepsini yer, halbuki diger 
hayvanlar bunu yiyemezler. (Nesefi, Medarik, VI, 500, 501). 

------oOo------

GA~iYE SiJRESiNiN SONU 
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(Mekke'de nazil olmu§tur.) 

Nesei der ki: Bize Hakem oglu Abdiilvahhab ... Cabir'den nakletti 
ki; o, §6yle demi§: Muaz, namaz k1hyordu, bir ki§i de gelip onunla be
raber namaz k1ld1. Muaz namaz1m uzatti. Adam mescidin bir tarafm
da namaz1m k1hp ve c;1k1p gitti. Bu durum Muaz'a aktanlmca; o dedi 
ki: 0 miinaf1kt1r. Bu husus. Rasulullah'a anlatildigmda, o delikanhyr 
c;agmp sordu. Delikanh dedi ki : Ey Allah'm Rasulii, ben onunla birlikte 
namaz kllmak ic;in giderdim, ancak onun namaz1 bana uzun geldi ay
nhp mescidin bir kenarmda tek ba§Ima namaz1m1 k1ld1m ve sonra hay-

' vammm yemini verdim, dedi. Bunun iizerine Rasulullah (s.a.) buyur
du ki: Ey Muaz, sana iki def'a of olsun. A'la, ~ems, Fecr ve Leyl sureleri 
neredeydi. 
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Rahman ve Rahim 'olan Allah' In achyla 

1 - Andolsun fecre, 
2 - Ve on geceye, 
3 - Hem c;;ifte, hem teke. 
4 - Gelip g~ecegi demde geceye, 

(Ciiz: 30; Sure: 89 

5 - Alnl sahibi ic;;in bunlann her biri birer yemine deg-
mez mi? 

6 - Gormez misin, Rabb1n nas1l yaptl Ad'a? 
7 - Siitfi.nlar sahibi irem'e? 
8 - Ki o, ~ehirlerde bir benzeri yarat1lmayand1. 
9 - Dag yamac1nda kayalan oyan Semud kavmine? 

10 - Kaz1klar sahibi Firavun'a, 
11- Ki bunlar, memleketlerde azg1nhk etmi~lerdi. 
12- Ve fesad1 c;;ogaltm1~lardL 
13- Bu sebeple Rabb1n onlan, azap kirbac1ndan ge

c;;irdi. 
14 - Dogrusu Habb1n hep gozetlemekteydi. 

Fecr, bilinen fecirdir. Yani sabahtlr. Ali, ibn Abbas, Mucahid, ik
rime ve Suddi boyle derler. Mesruk, Mucahid ve Muhammed ibn Ka'b el
Kurazi'den nakledilir ki; burada Fecr ile kasdedilen; ozellikle kurban 
bayram1 gflnunfln fecridir ki bu on gecenin sonuncusudur. Ve yine de
nildi ki: Fecirden maksad, o anda kllman namazd1r. Nitekim ikrime 
boyle der. Ve yine denildi ki; fecirden maksad, butunuyle gunduzdur. 
Bu, ibn Abbas'm rivayetidir. 

«Ve on geceye.» On geceden maksad, Zilhicce'nin on gecesidir. ibn 
Abbas, Zubeyr, Mucahid, Selef ve haleften pek~ok ki§i boyle demi§tir. 
. .B1thari'nin Sahih'inde ibn Abbas'tan merfu' olarak nakledilir ki : 

· Allah kat1nda amellerinbu on giinden daha sevimli oldugu bir gun 
yoktur. Yani Zilhicce'n in on guniinu kasdediyordu. Orada bulunanlar; 
Allah yolunda cihad da m1? dediler. Rasulullah (s.a.); Allah yolunda ci
hadda, dedi. Ancak bir ki§i mall ve camyla tehlikeyle kar§Ila§Ip bunlar
dan hi~birisiyle donmezse miistesnadlr. 
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Denildi ki; bu on geceden maksad, Muharrem'in ilk on gunudur. 
Ebu Ca'fer ibn Cerir Taberi bun~ naklederse de herhangi bir kimseye 
isna.a etmez. Ebu Kedine ... ibn Abbas'tan nakleder ki; ((on gece»den 
maksad, Ramazan'm ilk on gec.esidir. Ancak sahih olan birinci gori.i§
tfu. Nitekim Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Zeyd ibn Habbab ... Cabir'
den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: On gece Ramazan 
bayrammm on gecesidir. Tek, Arefe gunudur, ~ift ise bayra:m gunudur. 
Nesei de bu hadisi Muhammed ibn Rafi' ve Abede ibn Abdullah ·kana
hyla Zeyd ibn Habbab'dan rivayet eder. ibn Cerir Taheri ve ibn Ebu · 
Hatim de bu hadisi Zeyd ibn Habbab'dan nakleder. Bu isnadm ravileri 
arasmda zararh birisi yoktur. Ancak bana gore metnin peygambere ~~
kanlmasmda munkerlik vard1r. Allah en iyisini bilendir. 

((Hem ~ifte, hem teke.» Yukandaki hadiste ·tekin Arefe gi.inu oldu
gu zikredilmi§ti. Qi.inku · o, dokuzuncu gundur. Qiftin ise Kurban Bay
rariu oldugu belirtilmi§ti ~i.inku o, onuncu gundur. ibn Abbas, ikrime 
ve Dahhak boyle demi§lerdir. ikinci bir gori.i§ olarak ibn Ebu Hatim der 
ki: Bize Ebu Said ... Vasil ibn Said'den nakletti ki ;o, §Oyle demi§: Ben 
Ata'ya «Hem 9ifte, hem teke.» ayetini sordum da; namaz olarak kildl
gimiz §U vitir mi kasdediliyor? dedim. 0; hay1r, ~ift Arefe gunudur, tek 
ise Ramazan Bayram1 gecesidir. 

U9iincu bir gori.i§ olarak ibn Ebu Hatim der ki: Bize Muhammed ibn 
A'me§ ... Ebu Said ibn Avf'tan nakletti ki; o, Mekke'de Abdullah ibn 
Zubeyr'in halka hutbe okuO.ugunu v~ hutbe esnasmda bir ad.amm kal
kip; ey mi.i'minlerin emiri, bana ~ift ve tekten haber ver? dedigini, onun 
da 9ift, Allah Teala'mn: ((Kim iki gunde acele ederse; ona gunah yok
tur.)> kavlinde kasdedilendir. Tek ise «Kim de geri kahrsa, ona gunah 
yoktur.» (Bakara, 203) kavlinde kasdedilendir dedigini anlatti. ibn Cu
reyc der ki: Bana Muhammed ibn Murtefi' Abdullah ibn Zi.ibeyr'in §oy
le dedigini i§ittigini haber verdi: Qift, Te§rik gi.inlerinin ortas1, tek de 
Te§rik gi.inlerinin sonudur. Buhari ve Mi.islim'in Sahihlerinde Ebu Hu
reyre'den nakledilir ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§tur: Dogrusu 
Allah Teala'mn doksan dokuz ad1 vard1r. Yuzden bir eksik. Kim bun
Ian sayarsa, cennete girer. Allah tektir, teki sever. 

Dorduncu bir gorii§ olarak Hasan el-Basri ve Zeyd ibn Eslem der
ler ki: Mahlukatm ti.imu 9ift ve tektir. Binaenaleyh Allah Teala burada 
yaratlklanna and i9mektedir. Mucahid'den de bu rivayet nakledilmi§
tir. Ancak me§hur olam birinci gorii§tiir. Avfi, ibn Abbas'tan nakleder 
ki : «Qift ve tek» den maksad §Udur: Allah tektir, siz 9iftsiniz. Qift sa
bah namaz1, tek de ak§am namaz1d1r, diyenler de olmu§tur. 

Be§inci bir gorii§ olarak ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Said ... Mi.ica
hid'den nakletti ki: Qift bildigimiz 9ifttir, tek ise Aziz ve Celil olan -Al
lah'tlr. Ebu Abdullah da Mucahid'den nakleder ki; tek Allahtlr, ~i.ft 
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ise onun erkek ve di§i olarak yarattlg1 mahhlkabd1r. ibn Ebu Necih de 
MO.cahid'den nakleder ki: Allah'm yaratt1g1 her §ey, gok ve yer, deniz 
ve kara, cin ve. insan, gO.ne§ ve ay ve daha buna benzer bO.t\in yarabk
lar ~ifttir. Bu ifadesiyle MO.cahid, Allah Teal~.'mn: «Ve her §eyden ~ift 
~ift yaratbk, ki ibret alaSllllZ.» (Zariyat, 49) kavlinde .. kasdedilen mana
ya dogru yonelmi§tir. Yani maksad, c;iftleri yaratanm tek oldugunu bil
menizdir. 

Altmc1 bir gorO.§ olarak Katade, Hasan'dan nakleder ki; burada 
kasdedilen §ey c;ifti ve teki ile say1d1r. 

Yedinci bir gorO.§ olarak ibn Ebu Hatim ve ibn Cerir'den ibn Cti
reyc kanahyla nakledilen rivayettir. (*) Sonra ibn Cerir Taberi §oyle 
der: Rasulullah (s.a.)tan nakledilen bir haber de bizim zikrettigimiz bu 
gorO.§O. te'yid eder. Nitekim Ebu ZO.beyr der ki: Bize Abdullah ibn Ebu 
Ziyad ... Cabir'den na.kletti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: 
Qift; iki gO.ndO.r, tek ise O.c;O.ncO. gO.ndO.r. Bu haber aynen bu laf1zla va
rid olmu§ ve bu ifade daha once gec;en Ahmed ibn Hanbel, Nesei, ibn 
Ebu Hatim ve bizzat ibn Cerir Taberi'nin kendi rivayetine ayklnd1r. 
Allah en iyisini bilendir. 

Ebu'l-Aliye, Rebi' ibn Enes ve ba§kalan da bununla namazm kas
dedildigini soylerler. Namazm bir k1sm1, iki ve dort rek'atll namazlarda 
oldugu gibi c;ift, bir k1sm1 da ak§am namazmda oldugu gibi tektir. Bu, 
gO.ndO.zO.n tek namaz1d1r (vitri) gecenin sonunda k1lman teheccO.ddeki 
(vitir) tek namaz da boyledir. AbdO.rrezzak . .. imran ibn Husayn'dan 
nakleder ki; buradaki c;ift ve tekten maksad, iki ve O.c; rek'atll olan na
mazlardlr. Bu rivayet kopuk ve mevkllftur. Rivayetin lafz1 farz na
mazlara hastlr. Muttas1l ve merfu' olarak Rasulullah'a y\ikseltilen bir 
rivayet daha vard1r ki bunun ifadesi umumidir. Nitekim imam Ahmed 
ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Davud et-Tayalisi. .. imran ibn Husayn'dan 
nakletti ki; ona Basra'll bir ihtiyar imran ibn Husayn'dan §oyle naklet
mi§: Rasulullah (s.a.)a c;ift ve tek soruldugunda Rasulullah (s.a.); bu, 
namazdlr. BazlSl c;ift baz1s1 tek rek'atlld1r, demi§tir. Bu ifade Ahmed ibn 
Hanbel'in Miisned'inde bu §ekilde varid olmu§tur. Keza ibn Cerir Ta
beri. .. Biindar kanallyla imran ibn Husayn'dan bunu nakleder. Aynca 
Ebu isa et-Tirmizi, Amr ibn Ali kanallyla ... imran ibn Husayn'dan bu 
hadisi nakleder sonra da §oyle der : Bu hadis garibtir, yalmzca Katade'
nin rivayetinden biliyoruz. Halid ibn Kays da aym hadisi Katade'den 
rivayet eder. imran ibn Sam'm bizzat imran ibn Husayn'dan rivayet 
ettigi bir nakil de vard1r. Allah en iyisini bilendir. 

Ben derim ki: Bu hadisi ibn Ebu Hatim ... imran ibn Husayn'dan 

( *) MUellif bu rivayeti vermemektedir, bu yiizden rivayetin ne. oldug-unu bilmiyoruz 
(Qeviren). 

FE 

d~ 

le: 
de 
sa 
de 
be 
ra 

dt: 
YE 
on 
isl 
ni: 
§1 
bil 
Ba 
gu 
su 

ge, 
bh 
Eb 
ki; 
ler 
lee 
ha 
ler 
zfu 

el 



88 

le 
lz ,_ 
rt 

Fecr, 1-14) HAD!SLERLE KUR'AN-I KERiM TEFS!R! 8447 

da bir ba§ka tarikle nakletrni§tir. Ben onun tefsirirtde bu rivayet silsi
lesini gordum ve Basra'h ihtiyarm imran ibn Hisam oldugunu kay
dettigini, okudum. ibn Cerir Taheri de aym §ekilcte ... imran ibn Hu
sayn'dan nakleder ki; c;ift ve tek konusunda Rasulullah (s.a.) §oyle 
demi§tir: Bu, namazd1r. Ondan kimisi c;ift, kimisi tektir. ibn Cerir Ta
heri adl verilmeyen §eyhi artmadan blrakml§tlr. Onu anan yalmz Bas
ra'h Ebu imare imrEm ibn isam ed-Dab'i'dir. Bu Dubey'a ogullarmm 
mescidinin imam1yd1 ve Ebu Cemre Nasr ibn imran ed-Dab~i'nin oglu
dur. Ondan Katade oglu Ebu Cemre, Musenna ibn Said, Ebu Teyyah 
Yezid rivayet nakletmi§lerdir. ibn Hibban, guvenilir raviler bahsinde 
onun ad1m anml§tlr. Halife ibn Hayyat, Basra'll tabiin arasmda onun 
ismini zikretmi§, Haccac ibn Yusuf'un nezdinde degerli ve sozii dinle
nir bir ki§i oldugunu bildirmi§tir. ibn el-E§'as ile beraber Haccac'a kar
§1 c;1ktlg1 ic;in zaviye gunu hicri 83 y1lmda Haccac'm onu oldurdiigiinu 
bildirir. Ondan Tirmizi bu biricik hadisten ba§kasm1 nakletmerni§tir. 
Bana gore bu hadisin imran ibn Husayn'da mevkuf olmas1 daha uy
gundur. Allah en iyisini bilendir. ibn Cerir Taheri, c;ift ve tek konu
sunda bu sozlerden herhangi birisinin kesinligini belirtrriemi§tir. 

ccGelip gec;ecegi demde geceye.» Avfi, ibn Abbas'tan nakleder ki; o, 
gec;tigi zaman geceye, diye mana vermi§tir. Abdullah ibn Zubeyr ise 
birbiri arkas1 s1ra gittigi zaman geceye, diye mana verrni§tir. Mucahid, 
Ebu'l-Aliye, Katade, Malik de Zeyd ibn Eslem ve ibn Zeyd'den nakleder 
ki; onlar ( r. 1.)1 ) kelimesine, yurudugu zaman anlamm1 vermi§
lerdir. Bunun ibn Abbas'tan nakledilen ccgittigi demde» anlamma ham
ledilmesi mumkun oldugu gibi, yurudugu veya geldigi zaman anlamma 
hamledilmesi de mumkiindur. Bu ifadenin daha uygun oldugu da soy
Ienmi§tir. Zira bu, fecrin kar§Ihgmda yer almaktad1r. Fecr ise giindii
zun gelip gecenin gitmesidir. Eger c<Gelip gec;:ecegi demde geceye» kavli 
gelme anlamma ahmrsa, gecenin gelip gunduzun gitmesine kasem olur. 
Aksi ise Tekvir suresinde oldugu gibi ((Kararmaya ba§layan geceye, agar
maya ba§layan sabaha.» (Tekvir, 17-18) kavli gibi olur. Nitekim Dah
hak da bOyle demi§ ve uDoniip gec;ecegi demde geceye.» kavline ak1p 
gittigi zaman, manas1m vermi§tir. ikrime de der ki: <<Gelip gec;ecegi 
demde geceye.» Yani birle§en geceye. ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim de bu 
rivayeti naklederler. Sonra ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ahmed ibn isam, 
Abdullah ibn Amr'dan nakletti ki; o, Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi'
nin bu ayete §oyle mana verdigini i§ittim, demi§tir : Ey gec;ip giden, gee; 
ve ancak toplanma §eklinde ortaya c;1k. 

«Ak1l sahibi ic;in bunlarm her biri hirer yemine degmez mi?» Ak1l, 
fikir ve delil sahibleri ic;:in. Akil kelimesine ( .;~ ) ismi de verilir, 
zira o, insanm kendisine yaki§mayan fiil ve davram§larda bulunmak
tan alikoyar. Ka'be'de Hicr ad1 verilen yere de bu kelime kullamhr. Qiin-
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kii o, tava.t edenleri ~;lam tarafmdaki duvara ili§mekten ahkoyar. Ye
mame tarafmdakine de Hicr el-Yemame denir. Hakim birinin eliriden 
tasa.rruf yetkisini aldlgl zaman da; hakim falancaya hacr hiikmii ver
di, ctenir. Furkan suresinde de: «Melekler: Size iyi haber yasaktlr, ya
sak derler». (Furkan, 22) buyurulmaktadir. Bunlarm hepsi de aym ka
bilden ifadelerdir. Ve anlamlan da birbitine yakmd1r. Bu yeminler, iba
det vakitlerine ve bizzat namaz gibi, haec gibi Allah'tan korkan, O'na 
itaat eden, takva sahibi mutevazi ve hep Allah nzas1 i~in hu§ua dalan 
kullan Allah'a yakla§tlran diger ibadetlere kasemdir. Allah Teala bun
larm, kulluklarm1 ve itaatlanm zikrettikten sonra §byle buyuruyor: 
«Gormez misin, Rabbm nasll yaptl Ad'a?» Ad kavmi isyankar, azgm ve 
zorba bir topluluktu. Allah'a itaatm di§ma t;Ikan, peygamberleri yalan~ 
layan, kitablan inkar eden bir kavimdi. Allah Teala onlan nas1l helak 
edip yok ettigini hatlrlatlyor ve bunu ibret dolu ve dilderi dile dola§an 
bir efsane klldlgm1 bildiriyor. Ve diyor ki: «Gormez misin, Rabbm nas1l 
yaptl Ad'a?» 

«0 siitunlar sahibi irem'e.» Bunlar ilk Ad kavmidir. Ad'm c;ocuklan 
Nuh'un oglu, Sam'm oglu, Avs'm oglu, irem'in oglu Ad'm ~ocukland1r. 

· ibn ishak boyle der. Allah'm kendilerine Hud peygamberi el~i olarak 
gonderdigi topluluk bunlard1r. Onlar Hud peygamberi yalanlami§, em
rine kar§I gelmi§lerdi. Allah Teala da buna Hud (a.s.)u hem de bera- · 
berinde ona inananlan kurtarmi§, sonra Ad ka vmini sars1c1 azgm _ bir 
ruzgarla helak etmi§ti. T1pk1 Hakka suresinde buyurdugu gibi: «Onlarm 
kokiinii kesmek i~in, tizerlerine yedi gece sekiz gun ruzgan estirdi. Hal
km, yerinden sokiilmii§ hurma kiitukleri gibi yere yiklldigml goriir
diin. l;limdi onlardan geri kalan bir §ey goruyor musun?» (Hakka, 7-8) 

-Allah Teala Ad kavminin k1ssasm1 Kur'an-1 Kerim'de bir~ok -yerde zik
retmi§tir ki onlarm aklbetinden mu'minler ibret alsmlar. 

«0 siitunlar sahibi irem'e.>> Bu, atf-1 beyan olup Ad kavmini daha 
fazla tamtma amacma yoneliktir. Allah Teala'nm «Siitunlar sahibi» 
kavline gelince; onlar saglam siitunlarla yukseltilen evlerde ve konak
larda oturduklan ic;in ve kendi zamanlarmdaki insanlarm yaratlll§ ba
kimmdan en guc;lii ve sindirme bak1mmdan en kuvvetlisi olmalarmdan 
dolay1 bu nitelikle nitelendirilmi§lerdir. Bu sebeple Nuh (a.s.) onlar~;~. 

sahib olduklar1 bu nimeti hatlrlat1p bu nimetleri kendilerini yaratan 
Rabblarma itaat yolunda kullanmalanm ogiitlemi§ ve §6yle buyurmu§
tur: <<Dii§iiniin ki; ' 0, sizi Nuh kavminden sonra halifeler yaptl. Yara
tlh§ i'tibanyla onlardan fazla boy bos verdi. Hem Allah'm nimetlerini 
hatlrlaym ki; felaha erdirilesiniz.» (A'raf, 69) Fussilet suresinde ise §6y
le buyurmaktad1r: ccAd'a gelince; yeryiiziinde haks1z yere biiyukliik tas
larm§; bizden daha kuvvetli kim var? demi§lerdi. Onlar, kendilerini ya
ratan Allah'm daha kuvvetli oldugunu gormiiyorlar m1yd1? bnlar ayet-
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lerimizi bile bile inkar ediyorlardl.)) (Fussilet, 15) Burada ise §6yle bu
yuruyor: 

«Ki o, §ehirlerde bir benzeri yaratllmayandu Ad kavmi ti.lkelerinde 
bir benzeri yaratilmaml§ olan bir kavimdi. Gti~lti, kuvvetli, azametli bir 
topluluktu. 

Mticahid der ki : irem, eski bir millettir. ilk Ad Ravmidir. Nitekim 
Katade ibn Duame ve Stiddi de irem'in, Ad kavminin ya§ad1g1 memle
ketteki bir topluluk oldugunu soylemi§lerdir. Bu soz gtizel, saglam ve 
kuvvetlidir. Mticahid, Katade ve Kelbi de <<Stitunlar sahibh> kavline, sti
tun halk1 idiler, ayakta dikilrnezlerdi, §eklinde mana vermi§tir. Avfi de 
ibn Abbas'tan nakleder ki ; onlara «stitUnlar sahibin denmesinin sebe
bi, uzun boylu olmaland1r. ibn Cerir Taheri de birinci gorti§ti tercih et
mi§ ve ikinciyi reddetini§tir ki bu tercihinde, isabet vard1r. 

«Ki o, §ehirlerde bir benzeri yaratilmayand1. )) ibn Zeyd, «Bir ben
zerin kavlindeki zamiri stitunlara dondtirerek yiiksekliklerinden dolay1 
o stitunlarm benzeri yaratilmami§tl, §eklinde mana verir ve der ki: Be
nu U'mud fihkaf'ta ya§ami§lardl ve onlann benzerleri iilkelerde hie,; ya
ratilmami§ti. Katade ve ibn Zeyd ise zamiri irem kabilesine gonderirler 
ve derler ki : 0 kabilenin benzeri §ehirlerde yaratllmami§tlr ve zaman
larmda yoktu. Bu gorti§, daha dogrudur. ibn ~eyd'in gorti§ti ile onun 
izinden gidenlerin gorti§ti ise zay1ftlr. Qtinkti eger stitunlar sozkonusu 
edilseydi, ayet-i kerime onun benzeri §ehirlerde yapllmami§tl der ve 
<;>nun §ehirlerde bir benzeri yarat1lmayand1 demezdi. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize babam ... Mikdan'dan nakletti ki ; Ra
sululah (s.a.) bir gun, stitun sahibi irem'den bahsederek §6yle demi§ : 
Onlardan bir ki§i bir kayanm yamna gelir onu ahp bir mahallenin tize
rine atar ve hepsini mahvederdi. Sonra ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ali 
ibn Htiseyn .. . Sehl ibn Zeyd'den nakletti ki; o, §6yle demi§ : Ben bir ki
tabta - Nerede okudugunun ismini de vermi§ti- §6yle okudum: Ben 
Ad oglu ~eddad'1m. Stitunlan diken benim. Kolumla bir ki§inin gore
bilecegi yere uzanamm. Ben, yedi ar§m boyunda bir hazine kazamm. 
Muhammed timmetinden ba§kasl o hazineyi <;Ikaramaz. 

Ben derim ki: Her haltikarda, ister siitunlar yaptlklan binalara ait 
olsun~ ister c,;oldeki c,;ad1rlarmm stitunlan olsun, ister sava§tlklan silah
lar olsun, ister boylarmm uzunlugu olsun; Ad' kavmi bir kabiledir ve 
milletlerden bir millettir. Kur'an-1 Kerim'de bir<;ok yerde zikredilmi§
lerdir ve burada oldugu gibi Semud kavmiyle qeraber sozkonusu edil
mi§lerdir. Allah en iyisini bilendir. 

«Stitunlar sahibi irem'e )) kavli ile kasdedilen §ehrin ~am - Said 
ibn Mtiseyyeb ve ikrime'nin bildirdigi gibi- veya iskenderiyeye - Ka'b 
el-Kurazi'nin bildirdigi gibi- veya ba§ka bir yerdeki bir §ehir oldugunu 
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soyleyenlere gelince; bunun iizerinde durulmas1 gerekir. Zira bu tak
dirde: «Gormez misin, Rabbm nas1l yaptl Ad'a? Siitunlar sahibi irem'e.» 
kavli ile mana nas1l uyu§acaktlr? Eger bu ifade bedel veya a«;Iklay1c1 ati.f 
kabul edilirse, soziin ahengini saglamak miimkiin degildir. Kald1 ki 
as1l maksad Ad ad1 verilen bir kabilenin helak edildigini bildirmektir. 
Allah'm geri c;evrilmez intikammm onlftra nas1l gelip «;att1gm1 haber 
vermektir. Yoksa bir §ehir veya bir iklimden sozedilmesi asll maksad1 
te§kil etmez. 

Benim buraya dikkat c;ekmemin sebebi; miifessirlerden bir«;ogunun 
bu ayetin tefsirinde bahsettikleri HSiitUnlar sahibi irem» denilen bir 
§ehirle ilgili sozlere aldamlmamasm1 saglamaktlr. Buna gore; o §ehir, 
altm ve giimii§ten kerpic;lerle kurulu imi§. Ko§kleri, evleri ve bah«;eleri 
altm ve giimii§tenmi§. <;ak1llan inci ve miicevherdenmi§. Topraklan 
miskten imi§. Irmaklan akar, meyveleri dii§er, evlerinde hi«; bir kom§U 
bulunmazmi§. Surlan ve kapllan, c;ag1ran ve cevab veren bulunmadan 
ac;Ihrmi§. Soma bu §ehrin degi§ik yerlerde buiundugu zikredilir, bazan 
~am'da, bazan Yemen'de, bazan Irak'ta, bazan da daha ba§ka yerlerde 
oldugu anlatlhr. Dogrusu biitiin bunlar, israil hurafelerindendir ve ya
hudilerin zmd1klarmm koydugu uydurmalard1r. Maksadlan cahil in
sanlarm kafasm1 c;elip kendilerini bu konuda dogrulamalanm sagla
maktlr. 

Sa'iebi ve ba§kalan naklederler ki: Bedevilerden bir ki§i -Abdul
lah ibn K1labe- Muaviye zamanmda kaybolan develerini aramak iizere 
gitmi§. Develerini ararken yolunu yitirmi§ ve birden biiyiik bir §ehirle 
kar§Ila§mi§. Surlar ve kap1lar bulunan bir §ehir gormii§. Oraya girmi§ 
ve ic;inde bizim zikrettigimiz §ekilde altmdan kentin ozelliklerine yakm 
bir ozellikte §ehir bulmu§. Doniip halka haber vermi§ ve halk onun soy
ledigi yere geldiginde hie; bir §eyi gorememi§ler. 

ibn Ebu Hatim, «SiitUnlar sahibi irem)) ile alakah olarak burada 
c;ok uygun bi~ k1ssa zikretmektedir. Ancak bu hikayenin isnadl sahih 
degildir. Eger o bedevinin isnad1 sahih bile olsa bunun uydurma plmas1 
veya o ki§inin bir nevi hayal ve hevese kap1lm1§ olmas1 ve boyle bir §eh
rin gerc;ekten var olduguna inanrm§ olmas1, hakikatta ise bunlarm mev
cud olmayl§l imkan dahilindedir. Bu da onun dogru olmad1gmm kesin 
delilidir. Bu bedevinin ifadesi uydurma birtak1m hevesler pe§inde ko§an 
cahil halktan birc;ok ki§inin varhgmdan bahsettikleri yeraltmdaki altm 
ve giimii§ hazineleri, c;e§itli miicevherler, inci, yakut ve biiyiik iksir ha
zineleri gibi bir §ey olmahd1r. Bunlarm iddiasma gore, bu hazinelere 
ula§Ilmasmi onleyen ve almmasm1 engelleyen baz1 engeller vard1r. Bu 
kimseler (hazine avc1lan) zay1f, beyinsiz zenginlerin mallanm hile ile 
ahp bo§ yere yemekte ve buhurlar gibi, ma'cunlar gibi liizurnsuz heze
yanlara harcamaktadirlar. Soma da onlarla alay etmektedirler. Kesin 
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olan §Udur ki : Gerek cahiliyet doneminde, gerekse islami donemde yer
altmda pek~ok hazineler bulunmaktad1r. Bu hazinelerden bir §ey elde 
eden, onlan alabilir. Hazine avc1lanmn iddia ettikleri §ekildeki §eylere 
gelince, bunlar yalan, iftira ve btihtand1r. Onlarm soyledikleri sozu dog
rulayan ellerinde hi~ bir belge yoktur. Sadece kendilerinin anlattlklan 
veya onlara anlatanlarm naklettikleri sozlerden ba§ka bir §eye dayan
mazlar. Yuce Allah ise dogruya hidayet edendir. 

ibn Cerir Taberi'nin; ((irem>> ifadesi ile bir kabilenin veya o kabile
nin oturdugu bir §ehrin kasdedilmesi muhtemeldir, bu sebeple kelime 
munsarif olmami§tir, sozune gelince; bunun uzerinde durulmas1 gere
kir. Zira ayetteki ifadenin as1l amac1 bu kabileden haber vermektir. Ve 
hemen ardmdan da §Oyle buyurmaktad1r: 

110nun yamacmda kayalan oyan Semud kavmine.» Vadideki kaya
lan oyan o kavme. ibn Abbas der ki: Kayalan yanp oyuyorhird1. Mu
cahid, Katade, Dahhak ve ibn Zeyd boyle derler. Bu kelimeden almma 
olarak arap~ada ( .)~1 - J~ ) ifadesi kullamhr. Elbise i<;:in 
oyulma ta'biri a~llma anlammadu·. Nitekim cep demek olan ( ~I ) 
kelimesi de aym kokten gelmektedir. Ve Allah Teala ~u'ara suresinde 
§oyle buyurmaktad1r: «Daglarda ustahkla evler oyar m1s1mz?» (~u'ara, 

149) . 
( .. . ) 
ibn ishak der ki : Bunlar Bedevi araplard1r, yurdlan Vadi'l-Kura'da 

idi. Biz Ad kavminin klSSaslm A'raf suresinde uzun uzad1ya zikrettigi
miz i~in burada tekrarma gerek gormuyoruz. 

uKaZlklar sahibi Firavun'a.» Avfi, ibn Abbas'tan nakleder ki; ka
Ziklar kelimesinden maksad, onun idaresini ayakta tutan ordulardlr. 
Denilir ki: Firavun, askerlerini ellerinden ve ayaklarmdan demirden ka
ziklara baglardi. Mucahid de bOyle der. Firavun halk1 kaz1klara baglar
di. Said ibn Cubeyr, Hasan ve Suddi bOyle derler. Ayr1ca Suddi der ki : 
Firavun bir ki§inin her bir ayagtm bir kaz1ga baglar sonra da uzerine 
buyiik bir kaya yuvarlaytp onu ezerdi. Katade der ki : Bize ula§tlgma 
gore; Firavun'un oyun ve ko§U yeri vard1, orada ipler ve kaz1khirla oyun 
oynard1. Sabit el-Benani, Ebu Rafi'den naklen der ki: Firavun'a ka
Zlklar sahibi denmesinin sebebi; onun kans1 i~in dort kaz1k yapt1rm1§ 
olmas1d1r. Sonra kadmm gogsunun uzerine buyuk bir degirmen ta§I 
koydurmu§ ve kadm en sonunda olmti§ttir. 

<<Ki bunlar, memleketlerde azgmhk etmi§lerdi. Ve fesad1 <;:ogaltrm§
lardi.» Yeryuzunu bozguna vererek insanlara eziyet ederek ba§kaldir
ffil§, isyan etmi§ ve kottiluk yapmi§lardi. 

<<Bu sebeple Rabb1m onlan, azab k1rbacmdan ge<;:irdi.» Allah onlara 
gokten azab indirdi ve hi<; bir suc;lu toplulugunun engel olamayacag1 
belalan ba§larma musallat etti. 
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«Dogrusu Rabbm hep goietlemekteydi.» ibn Abbas, bu kelimeye; 
duyar ve gortirdti, anlannm vermi§tir. Rabbm mahlukatui1 yaptlg1 i§
Ierde gozetler, dtinya ve ahirette herkesi yapt1g1 ile cezalandmr. Sonra 
butun yaratlklanm toplaytp sergiledigi gtin adaletle haklannda htiktim 
vererek herkese -Iaytk oldugu kar§Ihkla mukabele eder. 0 zulum ve az
gmhktan mtinezzehtir. 

Burada ibn Ebu Hatim gerc;ekten garib bir hadis zikreder ki; bu 
hadisin hem isnadi hem de s1hhat1 tizerinde durulmasi gerekir. ibn Ebu 
Hatim der ki: Bana babam ... Muaz ibn Cebel'den nakletti ki; RasUlul
lah (s.a.) §oyle buyurmu§: Ey Muaz; dogrusu mti'min hakkm kar§Ism
da esirdir. Ey Muaz; mii'min cehennemin koprtisiiniin arkasmda gelip 
birakilmcaya kadar hakkm s1kmtlsmdan emin olmaz, korkusundan sii
kftnet bulmaz. Ey Muaz; dogrusu mti'mini Kur'an birc;ok istekleriyle 
baglann§tlr. Ve §ehvetler ugrunda helak etmekten ahkoymu§tur. Bu, 
Aziz ve Celil olan Allah'm izniyledir. Kur'an; mtiminin delili, korku; 
dayanag1, §evk; ortusiidtir. Namaz; magaras1 oruc;; kalkam, sadaka; bek
c;isi, dogruluk; emiri, haya; veziri, Aziz ve Celil olan Rabbi da bunlarm 
hepsinin otesinde onun gozetleyicisidir. ibn Ebu Hatim der ki: Raviler 
arasmda yer alan Yunus ve Ebu Hamza mec;hul ki§ilerdir. Ebu Hamza'
nm ·Muaz'dan hadis riv.ayeti ise murseldir. Eger bu rivayet Ebu Hamza'
dan menkul olsayd1 iyi olurdu. Sonra ibn Ebu Hatim der ki: Bize ba
bam ... Safvan ibn Amr'dan nakletti ki; o, Eyfa' ibn Abd'in in.Sanlara 
ogut verirken §oyle dedigini duymu§: Dogrusu cehennemin yedi koprii
sii vard1r. S1rat bu koprtilerin uzerindedir. H~lk ilk koprunun uzerinde 
tutunur ve Allah Teala onlara: Durdurun onlan, sorulacaklardlr, bu
yurur. Burada pamazdan hesaba c;ekilip sorulurlar. Ve bu konuda mah
volacaklar mahvolup giderler, kurtulanlar da kurtulurlar. ikinci kop
ruye geldiklerinde; emaneti yerine getirip getirmedikleri konusunda he
saba c;ekilirler. Helak olanlar olur, kurtulanlar kurtulur. Uc;tincii kop
ruye geldiklerinde; yakm akrabalarla miinasebetlerden sual edilirler. 
Onlarla gorti§iip gorti§medikleri sorulur. Burada da helak olan helak 
olur, kurtulan kurtulur. 0 gun akrabahk bag1 (S1la-i Rahm) cehennem
de bir yere atllmi§tlr. Ve §oyle der : Allah'Im beni baglayam bagla, ko
param kopar. i§te Allah Teala'mn: «Dogrusu Rabbm hep gozetlemek
teydi.» kavlinin manas1 budur. ibn Ebu Hatim bu haberi bu §ekilde 
irad etmi§ fakat biittiniinii zikretmemi§tir. 
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15 -- Ama insan; Rabbi kendisini deneyip kerem eder 
ve nimet verirse: Rab b1m beni ~erefli k1ld1, der. 

16 - Ama onu denemek ·uzere nzk1n1 da11altlrsa: Rab
blm beni fakir dii~iirdii, der. 

17 ____,. Hay1r, dogrusu siz, yetime ikram etmezsiniz. 
18 - Yoksulu yedirmek i<;in birbirinizi te~vik etmez

siniz. 
19 - Miras1 hak gozetmeden yersiniz. 
20 --- Mah da pek <;ok seversiniz. 

Allah Teala; insamn nzkmm geni§letilmesi halinde; Allah'm onu 
denemek i~in nzkm1 bolla§tlrd1g1 zaman, bunun Allah tarafmdan ken
disine bir lutuf ve ihsan, bir ikram oldugu inancm1 reddederek mes'
elenin boyle olmad1gm1 aksine bir deneme ve imtihan oldugunu bildi
riyor. T1pk1 Mu'minun suresinde buyurdugu gibi : uZannederler mi ki 
kendilerine mal ve ogullar vermekle, iyiliklerde onlar i~in acele davran
maktaYiz? Hay1r, farkmda degillev> (Mu'minun, 55-56) . Diger taraf
tan Allah Teala kulu deneyip nzkm1 daraltmca, kul bunun Allah'm 
kendisini horlamas1 oldugunu kabul eder. Halbuki Allah Teala; Hay1r, 
mes'ele her iki konuda da onlarm zannettikleri gibi degildir. Dogrusu 
Allah, mall sevdigine ve sevmedigine verir. S1kmtly1 da sevdigine ve 
sevmedigine verir. Her iki halde de netice Allah'a itaat noktasmda du
g'iimlenir. Zengin olunca zenginligi nedeniyle Allah'a §Ukrederek, fakir 
olunca fakirliginden dolaYI sabrederek Allah'a itaat edip etmedigi tes
bit edilir. 

«Hay1r, dogrusu siz, yetime ikram etmezsiniz.)) Bu ayet-i kerime, 
yetime ikrann emretmektedir. Nitekim Abdullah ibn Mubarek'in ... E.bu 
Hureyre'den naklettigi hadiste, Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurur: Mus
luman evlerinin en hay1rhs1, i~inde yetime ihsan edilen evdir. Musliiman 
evlerinin en k6tiisu de i~inde yetime k6tii davramlan evdir. Sonra 
Rasulullah (s.a.); parmagm1 gostererek; ben ve yetimin koruyucusu 
cennette boyleyiz, demi§tir. 

Ebu Davud der ki: Bize Muhammed ibn Sabah .. . Sehl ibn Said'den 
nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Ben ve yetimin koruyu
cusu cennette §byleyiz: iki parmagm1 orta ve §ehadet parmagm1 birle§
tirmi§tir. 
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<<Yoksulu yedirmek ic;:in birbirinizi te:jvik etmezsiniz.» Fakirlere ve 
miskinlere ihsan etmek ic;:in birbirinize emretmez ve bu konuda birbiri
nizi teljvik ve tahrik etmezsiniz. «Miras1 hak gozetmeden yersiniz.» Ne
reden gelirse gelsin, ister helal ister haram olsun miras1 yersiniz. 

<<Mall da pekc;:ok seversiniz.» A§m bir :jekilde seversiniz. 

21 - Ama yer, parc;a parc;a dagitllchginda. 
22- Melekler s1ra s1ra dizilip Rabb1n1n buyru~u gel-

diginde. · 
23 - Cehennem o gun getirilir. insan o gun, hatlrlaya

cak ama hatlrlamadan ona ne? 
24 - Ke~ke bu hayatlm ic;in onceden bir r;?ey yapsay

dim, der. 
25 - 0 gun O'nun azab1 gibi hie; bir kimse azab ede-

mez. 
26- O'nun vurdugu bag1 kimse vuramaz. 
27 - Ey Huzur ic;inde olan can. 
28 ·-,: Don Rabb1na. Sen O'ndan hor;?nud, 0 da senden 

razi olarak. 
29- Haydi gir kullanm1n aras1na, 
30 - Gir, cennetime. 

Allah Teala, k1yamet gunu meydana gelecek buylik deh§etlerden 
bahsederek buyuruyor ki : .. 

«Ama yer, parc;:a parc;:a dagttlldigmda.l> Gerc;:ekten yer parc;:alarup 
daglar ve yerylizu be§ik gibi dumduz yap1ldigmd3r, yarat1klar Rablanrun 
huzurunda bulunmak uzere kabirlerinden kalk~Iltlan,nda. 

«Melekler s1ra s1r1t -dizilip Rabb1run buyru~u g~ldiginde.» Mahlu
kati arasmda kesin hii~iim vermek ic;:in Rabbu1 geldigi..Q.de. Bu, bilumfun 
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ademogullarmm efendisi olan Muhammed (a.s.)in §efaat dilemesinden 
sonra olacaktlr. insanlar azim sahibi olan peygamberlere te~er teker 
vanp soracaklar hepsi ben buna Y:etkili degilim diyecektir . . Nihayet 
Muhammed (a.s.)e s1ra geldiginde o der ki: Ben buna yetkiliyim, ben 
buna yetkiliyim. Gider Allah, katmda §efaat diler ve Allah'm kullan 
arasmda hiikmiinii vermesi ic;:in gelmesini ister. Bu konuda Allah Teala · 
onun §efaatmi .kabul eder. §efaatlarm ilki onun §efaatldir. Bu oviilen 
makamdir. Bu konunun ac;:Iklanmasi isra suresinde gec;:mi§ti. Allah Te
ala kull~m arasmda diledigi gibi karar vermek iizere gelir, melekler de 
onun oniinde saf saf gelip dururlar. 

«Ceh.mnem o giin getirilir.)) imam Muslim ibn Haccac Sahih'inde 
der ki: Bize Orner ibn Harb ... Abdullah ibn Mes'ud'dan nakletti ki; Ra
sulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: 0 giin cehennem yetmi§ zincirle geti
rilir. Her zincirde yetmi§ bin melek vard1r onu c;:ekerler. Tirmizi de Ab
dullah ibn Abdurrahman ed-Darimi kamihyla bu hadisi. .. Abdullah ibn 
Mes'ud'dan nakleder. Aynca Abd ibn Humeyd kanal1yla Abdullah ibn 
Mes'ud'dan nakleder. ibn Cerir Taheri de bu hadisi Hasan ibn Arefe 
kanahyla ... Abdullah ibn Mes'ud'un kendi sozii olarak nakleder ve Ra
sulullah'a ula§tlrmaz. 

«insan o giin; eski ve yeni ne yapmi§Sa hepsini hatlrlayacak ama 
hatlrlamadan ona ne?)) Habrlama ona ne fayda saglayacak ki? 

«Ke§ke bu hayabm igin onceden bir §ey yapsayd1m, den> Yapmi§ 
oldugu giinahlara -eger giinahkar ise- pi§man olur, §ayet itaat ehli 
ise de daha c;:ok itaat etmi§ olmak ister. Nitekim imam Ahmed ibn Han
bel der ki: Bize Ali ibn Ishak ... Rasulullah'm ashabmdan Muhammed 
ibn Ebu Amire'den nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Eger 
bir kul, dogdugu giinden ya§lamp oldiigii giine kadar yiizii iistii siirii
Iiiip Allah' a itaat etse; yine de k1yamet giinii onu kiic;:iimser ve diinyaya 
tekrar gonderilip daha fazla sevab, miikafat elde etmeyi ister. Bu hadisi 
Bahir ibn Sa' d .. . Ukbe ibn Abd kanahyla nakleder. 

«0 giin O'nun, azab1 gibi hi<; bir kimse azab edemez.>> Kendisine is
yan edenlere kar§l Allah'm azabmdan daha §iddetli azab edecek kimse 
yoktur. 

«O'nun vur~ugu bag1 kimse . vuramaz.>> Aziz ve Celil olan Rabb1m 
inkar edenlere Zebaniler vas1tasiyla on uri vurdugu _ bag1 ve O'nun ya
kalayi§Im hie;: bir kimse gerc;:ekle§tiremez. Bu yarabklardan zalimlere ve 
suc;:lulara kar§ldlr. Siirekli hak iizere daim olan, annmi§, huzura ermi§ ' 
siikunet ye sebat sahibi nefislere gelince; onlara d~ §oyle denir : «Ey ·hu
zur ic;:inde olan can, don Rabbma.>> Rabbmm katma, sevabma ve kullan 
ic;:in cennetinde haz1rlam1§ oldugu nimetlere. «Sen O'ndan ho§nud, o 
da senden raz1 olarak.>> Rabbm senden ho§nud sen de O'ndan memnun 
olarak. 
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«Haydi gir, kullanmm arasma.» Onlarm i~inde yerini al. 
«Gir, cennetime.» Bu ifade mii'min kula, hem Olecegi zaman, hem 

de k1yamet giinii soylenir. Nitekim melekler de olecegi zaman, kabrinden 
kalkacag1 zaman ve k1yamet giiniinde mii'mini boylece miij<;lelerler. 

Miifessirler bu ayetin kimin hakkmda nazil oldugu konusunda ih
tilaf etmi~lerdir. Dahhak, ibn Abbas'tan nakleder ki; bu ayet Osman 
ibn Affan hakkmda nazil olmm~tur. Biireyde ibn Husayb da der ki: Bu 
ayet Abdiilmuttalib oglu Hamza hakkmda nazil olmu§tur. 

Avfi, ibn Abbas'tan naklen der ki: K1yamet giinii mutmain olan 
ruhlara §6yle denilir: «Ey huzur i~inde olan can, don Rabbma.>> Arka
da§ma. Bu diinyada onun ya§amas1m saglayan bedenidir. ((0 senden 
raz1, sen de O'ndan ho§nud olarak.n Yine ibn Abbas'tan nakledilen bir 
rivayette o, bu ayeti; ( ~ j> ...UI J -->:~~ J J>.)li ) «Haydi gir ku
lum arasma, gir cennetime» §eklinde okurmu§. ikrime ve Kelbi de boy- . 
le derler. ibn Cerir de bu gorii§ii tercih eder ki; bu, garib bir gorii~tiir. 
A~1k olan birinci gorii§tiir. <;iinkii Allah Teala ba§ka ayetlerde §oyle 
buyurur: «Sonra onlar, ger~ek mevlalan olan Allah'a dondiiriiliirler.i> 
(En'am, 68), «Ve muhakkak donii~iimiiz Allah'ad1r.>> (Gafir, 43) Yani · 
doniip O'nun · hiikmiine ve huzurunda durmaya gidecegiz.- · 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ali ibn Hilseyn ... ibn Abbas'tan nak
letti ki; o, ~oyle demi~: Bu ayetin indiginde Ebubekir oturuyordu. De
di ki: Ey Allah'm Rasulii, ne giizel ayet bu? Rasulullah (s.a.) buyurdu 
ki: Ama o elbette sana soylenecek. Yine ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu 
Said el-E§ecc ... Said ibn Ciibeyr'den nakletti ki; o, §Oyle demi§: Ben, 
Rasulullah'm ht1;zurunda bu ayeti okudum da Ebubekir (r.a.) dedi ki: 
Ne giizel bir ayet dogrusu bu. Rasulullah (s.a.) ona §6yle dedi: Dogrusu 
melek oliirken sana bunu soyleyecektir. Bu hadisi ibn Cerir Taheri de Ebu 
Kiireyb kanallyla ... Said :ibn Ciibeyr'den nakleder ve; bu, miirsel ve 
hasen bir hadistir, der. 

:ibn Ebu Hatim der ki: Bize Hasan :ibn Arefe ... Said :ibn Ciibeyr'den 
nakletti ki; o, §oyle demi§tir: Abdullah ibn Abbas Taif'te oldiigiinde, hi~ 
goriilmeyen yaratlli~ta bir kul gelip onun tabutuna girmi§. Sonra ora
dan ~1k1p gittigi goriilmemi§. Kabrin ba§mda bu ayetin okundugu du
yulmu§: <<Ey huzur i~inde olan can, don Rabbma. Sen O'ndan ho§nud, 
0 da senden raz1 olarak. Haydi gir kullanmm arasma, gir cennetime.» 
Ve bunun kimin tarafmdan okundugu farkedilmemi§. Bu haberi Tabe
raru de Abdullah :ibn Ahmed kanallyla ... Said ibn Ciibeyr'den nakle
der. 

Haf1z Muhammed :ibn Miinzir, <<el-Acaib>> isimli kitabmda kendi 
senediyle Kubas :ibn Vezir'den ·nakleder .ki; o, .§Oyle derni§: Rum diya
nnda esir dii§tiik. Kral J>izi top~aytp kendi dinini bize anlattl ve dinine 
girmeyenlerin boynunu vuracagml soyledi. u~ ki§i dininden dondti. 
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Dorduncu geldi, dininden donmek istemedi ve bunun uzerine boynu vu
rulup ba§I oradaki 1rmaga at1ld1. Ba§ suyun i~ine dald1, sonra ytizeye ~lk
tJ ve o u~ ki§iye bakarak; onlann ad1yla seslenip, ey falan, ey falan, ey 
falan, Allah Teall\ kitabmda: «Ey huzur i~inde olan can, don Rabbma. 
Sen O'ndan ho§nud, 0 da senden raz1 olarak. Haydi gir kullanmm ara
sma, gir cennetime.». buyuruyor, dedi,. sonra suya dald1. Bunun uzerine 
Hlristiyanlar mtisluman olayazd1lar ve kralm tahtl ~oktu. o u~ ki§i de 
:i:slam'a dondu. Kubas :i:bn Yezid der ki: Nihayet halife Ebu Ca'fer el-
Mansur'dan fidye geldi de biz kurtulduk. · 

' Hat1z ibn Asakir ... Ebu Amr klz1 Revaha'nm hal terctimesinde ba
basmdan naklen rivayet eder ki; Stileyman :i:bn Habib ... Ebu Umame'
den Rasulullah (s.a.)m bir adama $6yle dedigini nakletti: De ki; Allah'
Im, SendEm mutmain olan bir lutuf istiyorum. Sana ula§maya inanan, 
hUkmune nza gosteren ve Sana kanaat eden. Sonra :i:bn Asakir Epu Su
leyman :i:bn Zebr'den nakleder ki; bu, Revaha'mn biricik hadisidir. 

FECR SURESiNiN SONU 
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Rahman ve Rahim olan Allah'1n adiyla. 

1 - Su beldeye yemin ederim; · 
2 - Sen de bu beldede oturmu~sun. 
3 - Dogurana da, dogu:rduguna da andolsun ki, 
4 - Biz, insan1 gerc;:ekten me~akkat i~inde yaratt1k. 
5 - Yoksa o, kimsenin kendisine guc;: yetiremeyecegini 

mi san1yor? 
6 - Y1g1n yig1n mal tiiketmi~imdir, diyor. 
7 - K.imsenin kendisini gormedigini mi san1yor? 
8- Biz, onun ic;:in iki goz var etmedik mi? 
9 - Bir dil ve iki dudak. 

10 - Biz, ona iki de y.ol gosterdik. 
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Bu, Aziz ve Celil olan Allah tarafmdan anakent olan Mekke'ye ye
. mindir. Orada ya§ayanlann ihramli iken durumlanmn degerinin yli~ 
celigine i§arettir. 

Hasif, Miicahid'den nakleder ki; <<~u beldeye yemin ederim ki;>> kav
lindeki ( -':J - ) edatl onlara redd i~indir. ~u beldeye yemin ederim 
ki... ~ebib 'ibn Bi§r... ibn Abbas'tan nakleder ki; «~u beldenden mak
sad, Mekk~'dir. 

· <<Sen de bu beldede oturmu§Sun.>> ibn Abbas der ki: Ey Muhammed; 
sana da o belde ile kar§Ila§mak uygun dii§er. Said ibn Ciibeyr, Ebu Sa
lih, Atiyye, Dahhak, Katade, Siiddi ve ibn Zeyd'den de boylece nakledilir. 
Miicahid der ki: 0 beldeden sana isabet eden §ey, helaldir. Katade ise 
§oyle der: S1kmt1 ve zorlama olmaks1zm sen oraya gireceksin. Hasan 
el-Basri der ki: Allah Teala giiniin bir saatmda o· beldeyi Rasulullah'a 
helal klld1. Hepsinin soylemi§ oldugu bu anlamla ilgili olarak, sihhatm
da ittifak bulunan bir hadis de .varid olmu§tur. ~oyle ki: Allah Teala 
bu oolgeyi ve yeri yarattlgi gun haram kilmi§tlr. Ve oras1 Allah'm ha
ram klh§Iyla· k1yamete kadar haramdir. Agaci kesilmez, meyvesi kopa·· 
nlmaz. Oras1 sadece giiniin bir saatmda bana helal kllmmi§tir. Ama · 
bugiin oramn haramhg1 diinkii haramllg1 gibi yeniden donmii§tiir. Dik
kat edin; goren gormeyene teblig etsin. Bir ba§ka lafizla da bu hadis 
§oyledir: Eger bir kimse Allah'm Rasuliiyle sava§mak i~in ruhsat ister
se; ona §oyle deyin: Allah, Rasuliine sava§ izni vermi§ti, ancak size sa· 
va§ izni vermemi§tir. 

<<Dogurana da, dogurduguna da andolsun ki.» ibn Cerir Taberi der 
ki: Bize Ebu Kiireyb ... ibn Abbas'tan nakletti ki; o, bu ayetin a~Ikla
masmda §Oyle demi§tir: Doguran, ~ocugu meydana getirendir. Dogan 
ise ~ocugu olmayan kiSirdir. ibn Ebu Hatim bu rivayeti ~iireyh ibn Ab
dullah kanahyla ... ibn Abbas'tan nakleder. ikrime ise; dogurulan ki
Sir, dogurdugu ise dogurulan demektir. ibn Ebu Hatim bu rivayeti nak
leder. Miicahid, Ebu Salih, Katade, Dahhak, Siifyan es-Sevri, Said ibn 
Ciibeyr, Siiddi, Hasan el-Basri, Husayf, ~urahbil ibn Sa'd ve ba§kalan 
da §oyle derler: Doguran ile Adem (a.s.), dogurdugu ile de onun ~ocuk
lan kasdedilmi§tir. Miicahid ve arkada§lannm soyledikleri bu gorii§ hem 
giizel, hem de saglamd1r. <;iinkii Allah Teala, anakent olan beldeye ye
min ettikten sonra -ki buras1 oturulacak yerdir- burada oturanla
ra yemin etmektedir ki bu da Hz. Adem ve onun <;ocuklandir. Ebu Urn
ran der ki: Bununla ibrahim ve soyundan gelenler kasdedilmi§tir. ibn . 
Cerir ve ibn Hatim bu rivayeti naklederler. ibn Cerir ise bu ifadenin 
hem doguran, hem dogurulan hem de dogurdugu hakkmda genel oldu
gu gorii§iinu tercih eder ki bu da muhtemeldir. 

<<Biz, insam ger~ekten me§akkat i<;inde yarattik.» ibn Mes'ud, ibn 
Abbas, ikrime, Miicahid, ibrahim en-Nehai, Hayseme, Dahhak ve ba§-
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kalan; dikili olarak diye mana vermi§lerdir. ibn Abbas'tan nakledilen 
bir rivayette de anasmm karmnda dikili olarak, diye mana verdigi zik
redilir. Ayet-i kerime'de ge~en ( wl ) kelimesi, dosdogru durma ve 
istikamet anlamma gelir. Bu takdirde ayetin marias1 §oyle olur: Biz, 
insam dosdogru ve mtistakim olarak yarattlk. Bu, tlpk1 infltar siiresin
deki §U ifadeye benzer: ((Ey insan; keremi bol Rabbma kar§l seni ne al
dattl? 0 ki; seni yaratmt§, sana §ekil vermi§ ve dtizeltmi§tir.,, (infitar, 
6-7) Ve yine §U ayet-i kerime gibidir: <1Dogrusu Biz, insam. en gtizel bi
~imde yaratt1k.,, (Tin, 4) ibn Ctireyc ve Ata, ibn Abbas'tan naklederler 
ki; bu kelime en §iddetli bir yaratlh§la anlamma gelir. Dikkat etmiyor 
musunuz Allah Teala onun dogu§unu ve gtic;lerinin biti§ini bile sozko-

.nusu etmektedir, der. Miicahid ( ..~.:-CJI ) kelimesinin, .once Nutfe, 
sonra Alaka sonra da M.udga §eklinde zor bir yarat1h§la yaratllch~m 

ifade eder ve bu ayet-i kerime Allah Teala'nm §U kavli gibidir, der: ((An
nesi onu zorlukla ta§lffil§Ve zorlukla dogurmm~tur.1> Zorlukla emzirmi§, 
zorlukla yeti§tirmi§tir ve dolayistyla o, bundan dolayt zorluk ic;indedir. 
Said ibn Ctibeyr der ki: "Biz, insam gerc;ekten me§akkat ic;inde yarat
tlk., Zorluk ve mai§et pe§inde ko§acak §ekilde yarattlk. ikrime .ise; §id
det ve zorluk i~erisinde yarattlk, der. Katade de; mu§akkat i~erisinde 
yarattlk, der. ibn Ebu Hatim der ki: Ahmed ibn Hi§am ... Abdiilhamid 
ibn Ca'fer'den nakletti ki ;o, §oyle demi§: Ben Ali oglu Muhammed'e, 
yani Ebu Ca'fer el-Baktr'a Ansar'dan bir ki§inin bu ayeti sordugunu 
i§ittim. 0 dedi ki: Ayakta durmasmda ve dengeyi saglamasmda zor
luk i~erisinde yarattlk. Ebu Ca'fer el-Bak1r bunu reddetmerni§tir. Ebu 
Mevdiid tariktyla nakledilen rivayette ise o, §oyle demi§tir: Ben Ha
san'm bu ayeti okuyup sonra §oyle dedigini i§ittim: Onu, dtinya i§le
rinden bir i§, ahiret i§lerinden bir i§ sebebiyle S1kmt1ya rna'riiz kllchk. 
Bir ba§ka rivayette de; dtinya stkmtllan ve ahiret zorluklanyla zorla
dlk, derni§tir. ibn Zeyd ise der ki: Adem gokte yaratllrm§ oldugu ic;in 
ona mu§akkat ad1 verilmi§tir. ibn Cerir Taberi de bu ayetle diinya i§le
rinin zorlugunun ve mu§akkatlerin kasdedildigi gorti§tinti tercih eder. 

"Yoksa o, kimsenin kendisine gtic; yetiremeyecegini mi saluyor? ,, 
Hasan el-Basri der ki : Yoksa kimsenin kendisinin mahm alacagma giic; 
yetiremiyecegini mi samyor? Katade ise bu ayete §oyle mana verir : 
Ademoglu bu maldan dolayt kendine soru sorulmayacagmt sarur. Ne
reden kazandtgmt ve nereye harcad1gmm sorulmayacagm1. Siiddi ise 
der ki : ''Yoksa o, kimsenin kendisine gtic; yetiremeyecegini mi samyor?, 
Aziz ve Celil olan Allah'm gti~ yetirecegini bildiriyor. «Ytgm ytgm mal 
t tiketmi§imdir, diyor.,, Ademoglu ben pekc;ok mal ttiketmi§irndir, diyor. 
Miicahid, Katade, Stiddi ve ba§kalan boyle der. 

HKimsenin kendisini gormedigini mi samyor? >> Miicahid der ki: 
Aziz ve Celil alan Allah'm kendisini gormedigini mi samyor? Selef'ten 
bir ba~kas1 da boyle demi~tir . 
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((Biz, onun i~in iki goz var etmedik ~?» Onunla gormesi i~in. 

<cBir dil ve iki dudak.>> Diliyle konu§up i~indekini ifade etmesi ve 
dudaklanyla yemek yemeye ve konu§maya ~all§mas1 i~in Yuzune ve 
agzma gtizellik vermek i~in. 

HM1z ibn Asakir ~am'h Ebu Rebi'in hal tercumesinde Mekhul'den 
nakleder ki, RasUlullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Allah Tea.Ia buyu
rur ki : Ey ademoglu; Ben sana, sayiSml sayamayacagm ve §Ukrune gu~ 
yetiremeyecegin buytiklukte nimetler ihsan ettim. Sana ihsan ettigim 
nimetler arasmda kendileriyle . gordugtin iki gozu yarattrm. Ve onlar 
i~in bir ortu klldlm. Artlk iki gozunle sana helal k1ldlg1m §eylere bak. 
Eger sana haram k1ld1g1m bir §eyi gorursen, o ikisini ust tiste getir ve 
kapat. Benin i~in bir dil yarattlm ve ona bir ortu halkettim. S.ana em
rettigim ve helal k1ld1gtm bir §eyi soyle. Haram ktld1g1m bir §~Y de di

-line gelecek olursa dilini kapat. Benin i~in mahrem bir yer ve onu orten 
bir ortu ktld1m. Mahrem yerini sana helal kildigim yere koy. Haram .kll
dlgim bir §ey sana sunulacak olursa, ortunu ort. Ey ademoglu; sen Be
nim gazab1ma tahammtil edemezsin, intikam1ma dayanamazsm. 

<~Biz, ona iki de yol g6sterdik.» Sufyan es-Sevri. . . ibn Mes'ud'dan 
nakleder ki;· o: uBiz, ona iki de yol gosterdik.» kavline, haytr ve §er, an
laffilru vermi§tir. Ali, ibn Abbas, Mucahid, ikrime, Ebu Vail, Ebu Salih, 
Muhammed ibn Ka'b, Dahhak, Ata el-Horasani ve ba§kalarmdan da bu 
§ekilde rivayet edilmi§tir. 

Abdullah ibn Vehb der ki : Bize ibn Lehia . .. Vehb ibn Malik'ten 
nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Bu iki yoldur. Kottiluk 
yolu size iyilik yolundan daha sevimli k1lmmam1§tlr. Bu rivayetin nak
linde Stna.n ibn Sa'd --,Sa'd ibn Sinan da denir- munferid kalffil§tlr. 
Ancak ibn Main onu sika bir ravi olarak zikretmi§tir. imam Ahmed ibn 
Hanbel, Nesei ve Cuzcani onun hadisinin mursel oldugunu soylerler. 
imam Ahmed der ki: Muztarib oldugu i~in onun hadisini terkettik. On
dan hepsi munker olan on be§ hadis rivayet edilmi§tir. Bu hadislerden 
hi~ birini ben kabul etmem. Onun hadisi Hasan el-Basri'nin hadisine 
benzerse de Enes'in hadisine benzemez. 

ibn Cerir Taberi der ki: Bana Ya'kub ... Ebu Reca'dan nakletti ki ; 
o, Hasan'm §Oyle dedigini i§ittim demi§tir : <<Biz, ona iki de yol goster
dik.n ayeti hakkmda Allah peygamberinin §Oyle buyurdugu bize anla
tlldl : Ey insanlar; bu iki yol, hay1r ve §er yolu. ~er yolu size haytr yo
lundan daha sevimli k1lmmam1§tlr. Bu rivayeti Habib ibn ~ehid, YU.nus 
ibn Ubeyd, Ebu Vehb de Hasan'dan mursel olarak naklederler. Katade 
de bu §ekilde mursel olarak nakletmi§tir. ibn Ebu Hatim der ki : Bize 
Ahmed ibn Hi§A.m .. . ibn Abbas'tan nakletti ki ; <<Biz, ona iki de yol gos
terdik.>> kavlinin iki yon demek oldugunu soylemi§tir. Rebi' ibn Hu§eym, 
Katade ve Ebu Hazim'den de benzer bir rivayet nakledilir. Bu rivayeti 
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ibn Cerir Taberi·, Ebu Kiireyb.kanahyla ... ibn Abbas'tan nakleder, sonra; 
birincisi daha do~ru sozdiir, der. Bu ayetin benzeri insan suresindeki ~u 
ayettir: <<Biz, insam katl~lk bir damla sudan yaratm1~1zd1r. Onu dene
riz. Bu sebeple onu, i~itici ve goriicii yaptlk. Ger~ekten Biz, ona yolu 
gasterdik. Buna kimisi §Ukreder, kimisi de kiifiir.ll (insan, 2-3). 

11 - Ama o, sarp yoku$U a$maya giri$emedi. 
12- Sarp yoku$un ne oldugunu sen nereden bilecek-

sin? 
13 - Bir kul azad etmektir, 
14 - Yahut a~hk giiniinde yemek yedirmektir, 
15 - Y ak1nhg1 olan bir yetime, 
16 - Yahut yerde siiriinen bir yoksula. 
17 - Sonra da iman edenlerden, birbirine sab1r tavsiye, 

merhameti tavsiye edenlerden olmaktlr. 
18 - 1$te bunlar sagcllard1r. 
19 - Ayetlerimize kiifredenler ise, solculann kendile

ridir. 
20 - Onlara simsiki kapatilmi$ bir ate$ vard1r. 

ibn Cerir Taberi der ki: Bana Amr ibn ismail... Abdullah ibn Omer'
den nakletti ki ; uAma o, sarp yoku~u ~maya giri§emedi.n kavlindeki 
usarp yoku~'> ·cehennemde bir da~d1r, demi~. Ka'b el-Ahbar der ki: Dar 
yoku~tan maksad, cehennemde yetmi~ derecedir. Hasan el-Basri ise sarp 
yoku~un, cehennemde bir yoku~ oldu~unu sayler. Katade de; bu zor ve 
§iddetli yolu, Aziz ve Celil olan Allah'a itaatla a~mt§lardtr, diye mana 
verir. Ve Katade der ki: Sonra uSarp yoku~un ne oldu~unu sen ne bi
leceksin?l> kavli ile bunu ortaya koyduktan sonra bu yoku~u kat'etme 
yolunu ~ylece haber veriyor: 11Bir kul azad etmektir, yahut a~hk gii
niinde yemek yedirmektir.» ibn Cerir ise, uAma o, sarp yokU§U a§maya 
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giri§emedi.>> kavline; o kendinde kurtulu§ ve hay1r olan yolda y\irumeli 
de~il miydi? diye m!na verir. Sonra bu yolun ne oldu~u bildiriyor: 
((Sarp yoku§un ne oldu~nu sen ne bileceksin? Bir kul azad etmektir, 
yahut a~llk gununde yemek yedirmektir.11 Bu ayet-i kerime'deki «Bir 
kul azad etmektir.ll anlaimna gelen ( ~) ~ ) ayetinin izafet 
terkibiyle «kulun azadll> §eklinde okundugu gibi fail ve mef'ulu ile bir
likte bir fiil cumlesi olarak ( ~.) ...!.li ) §eklinde <<kul azad etti» 
diye okundugu da gortilmti§ttir. Ancak her iki okunU§Un da manas1 bir
birine yakmdu. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ali ibn Ibrahim ... . Said ibn 
Mercane'den nakletti ki; o, Ebu Hureyre'nin §Oyle dedigini i§itmi§: Ra
sUlullah (s.a.) buyurdu ki: Kim, bir mti'min koleyi azad ederse; Allah 
Te~la onun her uzvuna kaf§Ihk azad edenin bir uzvunu cehennemden 
azad eder. Hatta eli el, aya~ ayak ile mahrem organlanm aym §ekilde 
azad eder. Ali ibn. Htiseyn bunu duyunca Said ibn Mercane'ye; sen Ebu 
Hureyre'den bunu i§ittin mi? demi§, Said de; evet, demi§. Bunun uze
rine Ali ibn Htiseyn ogluna; -ki ~ocuklannm en gtizel y\izltisu idi
Mutraf'I ~a~r, demi§. Mutraf yamna gelince; Git, sen Allah nzas1 ic;in 
hurstin, demi§. Buhari, Mtislim, Tirmizi ve Nesei de bu hadisi muhtelif 
yollarla Ebu Htireyre'den naklederler. Mtislim'in ifadesinde de Ali ibn 
Htiseyn Zeynelabidin'in, azad ettigi bu c;ocuga on bin dirhem vermi§ 
oldugu belirtilir. Katade . .. Ebu Necih'ten nakleder ki; o, RasUlullah 
(s.a.)m §Oyle buyurdugunu i§ittim, demi§tir: Hangi bir mtisltiman, mtis~ 
!timan bir erkegi aza~ ederse; muhakkak ki Allah Teala azad etti~i .her 
ki§inin kemigine kar§lhk onun kemiginden birini cehennemden azad 
eder. Hangi bir musluman kadm da; bir mtisluman kadm1 azad ederse, 
Allah Teala onun her kemigine mukabil bunun kemiginden birini ce
hennem azabmdan azad eder. ibn Cerir Taberi de boylece bu hadisi ri
vayet etmi§tir. Ebu Necih, Amr ibn Abese'dir. Allah oridan raz1 olsun. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Hayve ibn ~ureyh ... Amr ibn 
Abese'den nakletti ki; o, kendilerine Rasulullah'm §oyle buyurdugunu 
soylemi§: Kim, Allah'm admm amlmas1 i~in bir mescid yaparsa; Allah 
da onun ic;in cennette bir ev yapar. Kim de mtisluman bir cam azad 
ederse; bu, onun cehennemde fidyesi olur. Kim de gen~ligmi islam yo
lunda harcarsa; k1yamet gunu bu, kendisi ic;in bir nur olur. Bu hadisin 
bir ba§ka yoldan rivayetinde Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Hakem ibn 
Nafi' ... Stileym ibn Amir'den nakletti ki; ~urahbil ibn Samt, Amr ibn 
Abese'ye; bize fazlahk ve unutma bulunmayan bir hadis soyle, dediginde; 
Amr ibn Abese; Rasulullah (s.a.)m §Oyle buyurdugunu i§ittim, demi§
tir. Kim, bir mtisluman kole azad ederse; bu, onun i~irt her organa bir 
organ olmak uzere cehennemden kurtulu§ olur. Kim de Allah yolunda 
genc;ligini harcarsa; bu, kendisi ic;in k1yamet gununde bir .nur olur. Kim 

Bel 

de 
cul 
bu 
riv 
Ab 
sik 
Ab 
lAn 
on< 
§i~ 
gW 

d~ 
koi 
VUJ 

lab 
sek 
leri 

§Oy 
vey 
s~ 

ek,S 
tan 
me 
IW 
nin 
de 1 

Am 
liinl 
Abd 
den 
kolE 
dis" 



Beled, 11-20) HAD!SLERLE KUR'AN-I KERIM TEFS1R1 8465 

de bir ok atar ve oku hedefe ulal}tirtr veya §8.§trttrsa; ismail (a.s.)in ~o
cuklarmdan bir koleyi azad eden kimse gibi olur. Ebu Davud ve Nesei, 
bu hadisin bir klsnnru rivayet etmil}lerdir. Bu hadisin bir bal}ka yoldan 
rivayetinde Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ha§im ibn Kastm ... Amr tbn 
Abese'den nakietti ki; Selma; ona Rasulullah (s.a.)tan duydugun ek
siklik veya vehim bulunmayan bir hadisi bize anlat, demi§. Amr ibn 
Abese; Rasulullah (s.a.)m §oyle buyurdugunu i§ittim, demi§: Kiq1in is
lim doneminde u~ ~ocugu dunyaya gelir de gunah ~agma ulal}mazdan 
once olurse; Allah Teala onlara merhameti ve ihsam· ned.eniyle o ki
§iyi cennete girdirir. Kim, gen~ligini Allah yolunda harcarsa; ktyamet 
giinu bu onun i~in bir nur olur. Kim, Allah yolunda bir ok at1p bunu 
d'ii§mana ula§tlnr da isabet ettirir veya ettirmezse; bu, kendisi i~in bir 
kole azadt olur. Kim bir mu'min koleyi azad ederse; Allah onun her uz
vuna kar§thk cehennemden kendisinin bir uzvunu azad eder. Kim Al
lah yolunda iki ~ift harcarsa muhakkak ki Allah Teala'mn cennetinin 
sekiz kaplSl vard1r. Onu diledigi kap1qan cennetine girdirir. Bu hadis
lerin isnadi saglam ve kuvvetlidir. Hamd ve minnet Allah'a mahsustur. 

Ebu Davud der ki: Bize isa ibn Muhammed Garif ibn Deylemi'nin 
§oyle dedigini nakletti: Biz Vasile ibn Eska'a vanp; bize i~inde fazlahk 
veya eksiklik bulunmayan bir hadis soyle, dedigimizde, k1z1p dedi ki: 
Sizden birinizin okumas1 var da Mushaf'I evinde asthysa ondan artmp 
eksiltme yapar rm? Biz dedik ki: Bizim maksadtrmz sadece Rasulullah'
tan i§itmi§ oldugun bir hadis idi. 0 dedi ki: Biz, Rasulullah (s.a.)a oldur
me su~undan dolayt cehennemi hak etmi§ bir arkada§Imtzi goturdiik. 
Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Onun i~in bir kole azad edin, Allah kole
nin her uzvuna kar§Ihk onun bir uzvunu cehennemden kurtanr. Nesei 

·de bu hadisi ibrahim ibn Ebu Able kanahyla Vasile'den nakleder. 
imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Abdussamed... Ukbe ibn 

Amir'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: Kim bir miis
liiman koleyi azad ederse; bu, onun i~in cehennemden kurtulu§ olur. 
Abdiilvehhab ... Katade'den nakletti ki; Kays el-Cuzami, Ukbe ibn Amir'
den Rasulullah (s.a.)m §oyle buyurdugunu bildirmi§: Kim bir mu'min 
koleyi azad ederse; bu, onun i~in cehennemden korunma olur. Bu ha
disin rivayetinde Ahmed ibn Hanbel munferid kalmt§tir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Yahya ibn Adem ve Ebu Ahmed .. . 
Bera ibn Azib'ten nakletti ki; Bedevinin birisi Rasulullah (s.a.)a gelip; 
ey Allah'm Rasulu, bana cennete girecek bir amel ogret, demi§. Rasu
lullah (s.a.) buyurmu§ ki: Konu§mayt klSa tutarsan mes'eleyi a~tkla- · 
mi§ olursun. Cam azad et ve boynunu kurtar. Bedevi dedi ki : Ey Al- o.· 
lah'm RasUlu; her ikisi de aym degil mi? Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: 
Haytr, cam azad etmek yalmzca onu serbest b1rakmakt1r. Boynu kurtar
mak ise onun azad edilmesine yardtm etmektir. Bol sut, zalim akrabayt 

Tefstr. C. XV. F : 531 
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iyi yola .-;ekmektir. Eger,bunlara giiciin yetmezse; a.-;1 doyur, susuza su · 
ver, ma'rufu emret ve miinkerden de nehyet. ~ayet buna da gii.-; yeti
remezsen, dilini hay1rdan ba§ka §eylerden ahkoy. 

((Yahut a.-;hk giiniinde yemek yed~rmektir.» ibn Abbas ( ~ ._;~ ) 
kelimesine (ca.-;hk giinii» anlamm1 vermi§tir. ikrime, Miicahid, Dahhak, 
Katade ve ba§kalan da boyle demi§lerdir. Bu kelimenin kokii olan 
( . ~I " ) kelimesi ise, a.-;hk anlammad1r. ibrahim en-Nehai ise ((yi
yece.gin zor oldugu bir giinde.n diye anlam vermi§tir. Katade de <cyiye
cek istendigi giinde.n diye tefsir etmi§tir. 

((Yakmhg1 olan bir yetime.l> Bu gibi giinde sana yakm olan tiir ye
timi doyur. ibn Abbas, ikrime, Hasan, Dahhak ve Siiddi boyle demi§ler
dir. Nitekim imam Ahmed ibn Hanbel'in naklettigi hadiste · Yezid ... 
Selman ibn Amir'den nakleder ki; Q, Rasulullah (s.a.)m §Oyle buyurdu
gunu i§ittim, demi§tir: Miskine sadaka vermek bir sadakad1r. Akraba
ya ise iki sadakad1r. Birisi sadaka, digeri de s1la-i rahm'dir. Tirmizi ve 
Nesei de bu rivayeti naklede_rler. Bu hadisin isnad1 sahihtir. 

ccYahut yerde siiriinen bir yoksula.n Topraga bula§lp yapi§ml§ bir . 
fakire. ibn Abbas der ki: ( ~.?~~- ) kelimesi; evi olmayan ve 
onu topraktan koruyacak hi.-; bir §eyi bulunmayan yola atllrm§ kimse
dir. Bir ba§ka rivayette de §Oyle der: Fakirlik ve ihtiyac;'tan topraga bu
la§ml§ olan kimsedir, onun hi.-; bir §eyi bulunmaz. Bir ba§ka rivayette 
ise ibn Abbas §Oyle der: Toprag1 uzak olan kimsedir. ibn Ebu Hatim de; 
vatamndan gurbette kalan, anlamm1 verir. ikrime ise bor.-;lu, muhta.-; 
fakirdir, der. Said ibn Ciibeyr; hi<; bir kimsesi olmayand1r, der. ibn 
Abbas, Said ibn Ciibeyr, Katade ve Mukatil ibn Hayyan; bu ihtiya.-; sa" 
hibidir, derler. Bu manalarm hepsi de birbirine yakmd1r. 

ccSonra da iman edenlerden (olmaktlr) .n Sonra da bu giizel ve te
miz niteliklerle beraber kalbi imanla dolu olup bu imammn kar§1hgm1 
Aziz ve Celil olan Allah'tan istemektir. Nitekim Allah Teala, ba§ka ayet
lerde §Oyle buyurur: ccKim de ahireti isterse ve onun i.-;in inanml§ ola
rak gerekli .-;abay1 gosterirse; i§te onlarm sa'yi §iikre degerdir.)) (isra, 
19), ccKadm olsun erkek olsun, her kim inanmi§ olarak iyi amel i§lerse; 
ona ho§ bir hayat ya§atacag1z.n (Nahl, 97) . 

((Birbirine sabn tavsiye, merhameti tavsiye edenlerden olmakt1r.n 
Salih amel i§leyen, birbirlerine insanlarm zahmetlerine kar§I sabn ve 
onlara merhamet etmeyi tavsiye ede~ mii'minlerden olmaktu. Nitekim 
hadiste §Oyle buyurulur : Merhamet edenlere Rahman; merhamet eder. 
Siz yerde olanlara merhamet edin ki ; gokteki de size merhamet etsin. 
Bir ba§ka hadiste de buyurulur ki : insanlara merhamet etmeyenlere 
Allah da merhamet etmez. Ebu Davud der ki: Bize Ebu ~eybe ... Abdul
lah ibn Amr'dan nakletti ki; o, §Oyle demi§: Kim bizim kii.-;iigiimiize 
merhamet etmez, biiyiigiimiiziin hakkm1 tammazsa o, bizden degildir. 
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«i§te bunlar sagc1lard1r.» Bu niteliklerle nitelenenler sagCilardan-
dlr. 

«Ayetlerimize kiifredenler ise, solcularm kendileridir.>> Bunlar so
lun tarafdarlandlr. 

«Onlara S1ms1k1 kapat1lrm§ bir ate§ vard1r.» Onlar cehenneme Slm
Slkl kapatllmi§lardir, buradan kac;1p kurtulamazlar ve <;Ikamazlar. Ebu 
Hiireyre, ibn Abbas, ikrime, Said ibn Ciibeyr, Miicahid, Muhammed ibn 
Ka'b el-Kurazi, Atlyye el-Avfi, Hasan, Katade ve Sii?di ( o...l..,.:~j-o ) ke
limesinin, kapatllmi§ anlarmna geldigini soylerler. Ibn Abbas kap1lan 
kitlenmi§ anlamm1 verirken, Miicahid Kurey§'lilerin liigatmda kap1y1 
kilitliyorum yerine ( -....~UI ...l..,.:)\ ) denir. Bu konuyla ilgiii hadis 
Hiimeze suresinde gelecektir: Dahhak ise ( o~ ) kelimesinin, kapl
Sl bulunmayan c;evre anlarmna geldigini soyler. Katade de bu kelimenin, 
kapanrm§ olup l§lk 've deligin bulunmad1gm1 ve ebediyyen oradan <;Ikl
§In imkans1z oldugu anlarmna geldigini soyler. Ebu imran der ki: Kl
yamet giinii oldugu zaman, Allah ·Teala her azgm1, her §eytam ve diin
yada iken insanlarm kendisinin §errinden korktugu herkesi demir bag
larla baglamay1 emreder. Sonra onlann cehenneme gotiiriilmesini ve 
oraya kilitlenmelerini buyurur. Allah'a andolsun ki; ·onlarm ayaklan . 
ebediyyen bir yerde karar k1lmaz. Ve onlar ebedi olarak gokyiiziine ba
kamazlar. Ve yine Allah'a andolsun ki; onlarm goz kapaklan ebediyyen 
hie; bir giin kapanma gormez. Ve yine Allah'a andolsun ki; orada ebedi · 
olarak soguk bir ic;ecek tadamazlar. Bu rivayeti ibn Ebu Hatim naklet
mi§tir. 

BELED SURESiNiN SONU 



~EMS SURESi 

(Mekke'de nazil olmU§tUr.) 

Buhari ve Muslim'in Sahih'inde Rasulullah (s.a.)m Muaz'a §oyle 
dedigi daha once zikredilmi§ti: A'la, f}ems ve Leyl suresiyle k1ld1rsaydm. 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 

1 - Andolsun gune~e ve aydinhg1na, 
2 - Ard1ndan gelmekte olan aya, 
3 - Onu ac;aga <;1kardlg1nda gunduze, 
4 - Ortup burudugunde geceye, 
5 - Goge ve onu bina edene. 
6 - Yere ve onu yayana, 
7 - Nefse ve onu duzenleyene, 
8 - Sonra da ona; hem kotulugu hem de takvay1 ilham 

edene, 
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9 - Onu antan, gerc;ekten felaha ermi~tir, 
10 - Ve onu ortiip kirleten ise muhakkak ziyana ugra

mi~tlr. 

Mucahid der ki: ((Andolsun gune§e ve aydmhgma.» kavlindeki 
( lA~ _, ) kelimesi, giine§in aydmhg1d1r. Katade de bunun butiinuyle 
gun oldugunu soyler. ibn Cerir Taberi ise dogru olan §Oyle demektir, 
der: Allah Teala gune§e ve onun gunduziine kasem etmi§tir. <;iinku gu
ne§in goriinen I§Igl giindiizdiir. 

<<Ardmdan gelmekte olan aya.ll Mucahid ( lA~ 1.)1 . ) kelimesine; 
ardmdan gelmekte olan, anlam1m vermi§tir. Avfi ise ibn' Abbas'tan bu
nun giiniin ardmdan gelmekte olan, anlamma geldigini nakleder. Ka
tade de; onun ardmdan gelen hilalli gece, diye mana verir. <;unkii giine§ 
kaybolunca hilA.l goriiliir. ibn Zeyd der ki; Gune§, aym yansmda onun 
pe§inden gelir, sonra o giine§in pe§inden gelir. <;iinkii aym son yansm
da bu ondan once gelir. Malik, Zeyd ibn Eslem'den §oyle dedigini ;nak
leder. Kadr gecesi onun ardmdan geldiginde. 

((Onu a~1ga c;Ikardigmda giinduze.ll Miicahid aydmlatt1gmda der
ken, Katade gundiiz onu burudugunde, der. ibn Cerir Taberi der ki : 
Baz1 Arap dili bilginleri bu a yeti §U manada yorurrilarlardl: Giindiiz ka
ranhgl kovdugunda. <;unkii soz buna delalet etmektedir. Ben derim ki; 
eger bunu soyleyen ki§i, giinduz o:riu a~1ga ~1kardlgmda diye te'vil et
seydi bu, daha uygun olurdu. Allah en iyisini bilendir. Bunun i~in Mii
cahid der ki: ((Onu a~1ga «;1kard1gmda giindiizel) kavli Allah TeA.la'nm 
<~A~1ldlg1 zaman giinduze.>> (Leyl, 2) Aydmland1gmda kavli gibidir. ibn 
Cerir Taberi ise butfui bunlarda zamirin giine§e gonderilrnesini tercih 
etmi§tir. <;iinku sozkonusu olan gune§ bahsidir. 

«Ortup biirudiigiinde geceye.>> Yani gune§ kaybolup ufuklan ka
ranhk kapladl~nda geceye. Bak1yye ibn Velid . .. Yezid ibn Zu Hama
me'den nakletti ki; o, §6yle demi§tir: Gece gelince celali yiice olan Rab 
buyurur ki: Benim buyiik mahlukum kullanm1 ortiip biiriidu. Gece on
Ian korkutur. Halbuki onu yaratmi§ olanm daha ~ok korkutmas1 gere
kirdi. ibn Ebu Hatim de bu rivayeti nakled~r. 

<<Goge ve onu bina edene.>> Buradaki ( 1... ) edatmm masda-
riyye olmas1 mumkundur. Bu takdirde mana; ~uge ve onun binasma, 
§eklinde olur. Katade'nin gorii§ii boyledir. Bu edatm ( .J" ) anla
mma olmas1 da muhtemeldir ki, bu takdirde mana; goge ve onu bina 
edene, olur. Bu, Mucahid'in gorii§iidiir. Her ikisi de birbirini gerektirir. 
Bina yiikseltme demektir. Nitekim Allah Teala; <<Gogii guciimuzle Biz 
kurduk. ll buyurmaktad1r ki bu,.gucumiizle demektir. <<Ve muhakkak Biz, 
geni§leticiyiz. Yeryiizunu Biz do§edik. Ne guzel do§eyicileriz.>> (Zariyat, 
47-48) buyurur. 
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<<Yere ve on.u yayana.» Miicahid der ki: Buradaki ( ~.6-J:, ) keli
mesi, yayan anlammachr. Avfi. ise ibn Abbas'tan bunun orada mahlu
katl yaratana, anlamma geldi~ini soyler. Ali ibn Ebu Talha da ibn Ab
bas'In ·bu kelimeye taksim edene, anlamm1 verdigini bildirir. Miicahid, 
Katade, Dahhak, Siiddi, Sevri, Ebu Salih ve ibn Zeyd ise bu kelimeye; 
yayana ve serene, anlarmm vermi§lerdir. Bu, gorii§lerin en . me§hfu 
olamchr. Hem tefsircilerin ekseriyyeti bu tefsiri kabul ederken, liigat 
ehli katmda da bilinen anlam1 budur. Cevheri ise der ki: ( ....,..:oJ:, ) 
kelimesi, yayd1m anlamma gel en ( ~J,...~ ) kelimesi gibidir. ./ 

«Nefse ve ona diizenleyene» Onu saglam f1trat iizere dosdogru ve 
diizgiin yaratml§ olana. Nitekim Allah Teala bir ba§ka ayet'te §6yle bu
yurur: «Oyle ise sen, yiiziinii Hanif olarak din~, Allah'm fltratma c;evir 
ki 0, insanlan bunun iizerine yaratmi§tlr. Allah'm yarati§mda. degi§me 
yoktur. i§te dosdogru din budur. Ama insanlarm c;ogu bilmezler.,, (Rum, 
30) Rasulullah (s.a.) da buyurur ki: Her dogan f1trat iizere dogar. Sonra 
ana ve babas1 onu Yahudi veya H1ristiyan veya Mecusi ·yapar:lar. T1pk1 
hayvamn dogdugunda organlarmm tam olarak dogmas1 gibi. Sen on
larda hie; bir uzuv eksikligi hisseder misin? Buhari ve Miislim, bu hadi
si Ebu Hiireyre'den nakletmi§lerdir. Miislim'in Sahih'inde iyaz kanallyla 
RasUlullah'tari nakledilir ki; Aziz ve Celil alan Allah §6yle buyurmu§
tur: Ben, kullanm1 Hanifler olarak yarattlm. §eytanlar gelip onlan din
lerinden c;evirdiler. 

«Sonra da ona hem kotiiliigii, hem de takvayt ilham edene.» Ko
tiiliigii ve takvayt gosterene ve ac;1klayana. Kendisi ic;in takdir olunan 
yold~ yiiriitene. ibn Abbas der kf: «Sonra da ana hem kotiiliigii, hem 
de takvayt ilham edene.» kavli; hayn ve §erri ac;1klayana, demektir. Mii
cahid, Katade, Dahhak ve Sevri boyle derler. Said ibn Ciibeyr ise; hay- ' 
n ve §erri ilham edene, der. ibn Zeyd de; nefsin kotiiliigiinii ve takva· 
sl1U verene, diye mana verir. 

·ibn Cerir Taheri der ki: Bize ibn Be§§ar ... Ebu'l-Esved'den nakletti 
ki; o, §6yle demi§: Bana imran ibn Husayn §6yle dedi: Goriiyor mu
sun insanlarm c;ah§lp kendilerini yorduklan §ey nedir? Onlarm hakkm
da verilmi§ olan bir karar, Allah'm onceden tesbit etmi§ oldugu bir ka
der veya peygamberlerinin kendilerine getirdigi §eylerden bekledikleri 
nesneler veya onlann aleyhinde peki§tirdigi huccet nedir? Ben dedim ki : 
Evet, onlarm aleyhinde bir hiikiim verilmi§tir. 0, dedi ki: Bu bir zuliim 
olmaz rm? Bunun iizerine ben, §iddetle korkup irkildim ve kendisine 
d~dim ki: insanm yaptlg1 her §ey O'nun yaratmas1 ve O'nun kudreti
nin eseridir. 0, yaptlgmdan sorulmaz, halbuki onlar soru~ludurlar. im
ran ibn Husayn dedi ki: Allah seni muhataza etsin, sadece akhm yok
lamak ic;in bunlan sordum. Qiinkii Miizeyne kabilesinden -veya Cii
heyne- bir adam Rasulullah'a gelip dedi ki : Ey Allah'm Rasulii, insan-
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larm ~all§lp didindikleri ve yorulduklan §eyi goruyor musun? Onlarm 
ba§ma gelen veya aleyhlerinde hukmedilen bir §eY onceden g~mi§ bir 
kader midir, yoksa peygamberlerinin kendilerine getirdiginden kar§Ila
yacaklan bir §ey midir veya aleyhlerinde huccetin peki§tirilmi§ oldugu 
bir §ey midir? Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Evet, onlann aleyhlerinde 
hukum verilmi§ bir §eydir. Adam dedi ki: Oyleyse niye ~ah§Iyoruz? .Ra.
sulullah (s.a.) buyurdu ki : Allah Teala kimi iki mertebeden birisi i~in 
yaratm1§Sa onun i~~ bu mertebeyi haz1rlar. Allah'm kitabmda bunu 
dogrulayan ifade: 11Andolsun nefse ve onu duzenleyene, sonra da ona; 
hem kottilugu, hem de takvayt ilham edene.» kavlidir. imam Ahmed ve 
Mtislim de bu hadisi Azre ibn Sabit'ten naklederler. 

110nu antan, ger~ekten felaha ermi§tir ve onu ortup kirleten ise 
muhakkak ziyana ugrami§tlr.>> Burada mananm §Oyle olma ihtimali de 
vard1r: Nefsini temizleyip Allah'a itaatla ar1tan -:-Katade'nin dedigi gi
bi- Ve kotu, a§agll1k huylardan temizleyen ger~ekten felaha ermi§tir. 
Mucahid, ikrime ve Said ibn Cubeyr'den de bu §ekilde rivayet edilir. 
Allah Teala'nm A'la suresinde buyurdugu da bunun delilidir: ((Dogrusu 
annan, felah bulmu§tur. Rabbmm ad1m amp, namaz k1lan.» (A'la, 
14-15) ((Ve onu ortup kirleten ise; muhakkak ziyana ugrami§tlr.» Onu 
kirletip mahcubiyetine ragmen dogru yoldan allkoyan, gunahlar1 i§leyip 
Aziz ve Celil olan Allah'a itaat1 terkeden. Manamn §Oyle olmas1 da muh
temeldir: Nefsini Allah i~in antan ger~ekten felah bulmu§, nefsini Al
lah i~in kirleten ise ger~ekten ziyan etmi§tir. Avfi ve Ali ibn Ebu Tal
ha, Abdullah ibn Abbas'tan boylece naklederler. ibn Ebu Hatim der ki: 
Bize bQ.bam ve Ebu Ztir'a ... ibn Abbas'm §Oyle dedigini naklettiler: Ra
sulullah (s.a.)m: <<Onu antan, ger~ekten felah bulmu§tur.>> ayeti hak
kmda §6yle dedigini duydum: Allah'm antt1g1 bir nefis, felah bulmu§
tur. ibn Ebu Hatim de bu hadisi Ebu Malik kanahyla . .. ibn Abbas'tan 
rivayet eder. Raviler arasmda yer alan Cuveybir ibn Said'in hadisi mek
ruhtur. Yine bu hadisin ravlleri arasmda yer alan Dahhak, ibn Abbas'a 
ula§mamt§tlr. 

Taberani der ki: Bize Yahya ibn Osman ... ibn Abbas'tan nakletti 
ki; Rasulullah (s.a.) bu ayeti okudukr;a durur sonra §Oyle dermi§: Al
lah'tm; benim nefsime takvasm1 ver. Sen onun dostu ve mevlas1sm ve 
onu en iyi antan Sensin. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ebu Ziir'a ... Ebu Hiireyre'den nakletti 
ki; o, ben Rasulullah (s.a.)m: ((Sonra da ona; hem kottilugu, hem de 
takvay1 ilham edene.>> kavlini okuyup §Oyle dedigini i§ittim: Allah'rm; 
benim. nefsime takvas1m ver. Ve onu ant. Qiinku Sen, onu antanlarm 
en haytrhs1sm. Sen, onun dostu ve mevlas1sm. Hadis imamlar1 bu hadisi 
bu vecihle tahric etmemi§lerdir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Veki' ... Hz. Ai§e'den naklet-
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ti ki; o, Raslllullah (s.a.)l yatagmda yoklanu§, eliyle ona dokunmu§ ve 
secdede oldugunu gormu§. 0, secdesinde §oyle diyormu§: Rabb1m; nef
sime takvasm1 verve onu temizle. Qunku onu en iyi temizleyen Sensin. 
Sen onun dostu ve mevlasiSm. Bu hadisin rivayetinde Ahmed ibn Han
bel mUnferid kalnu§tir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Afvan ... Zeyd ibn Erkam'dan 
nakletti ki; Raslllullah (s.a.) §oyle dermi§: 

Allah'1m; acizlikten, tenbellikten ve ya§hhktan sana s1gmmm. Kor
kakhktan, cimrilikten ve kabir azabmdan Sana s1g.nmm. Allah'1m; nef
sime takvas1ru ver v.e onu ant. Onu antanlarm en haYirllSl Sensin. Sen, 
onun dostu ve mevlasiSm. Allah'1m; fayda vermeyen bilgiden hu§ll' duy
mayan kalbten, doymayan nefisten ,kabul edilmeyen duadan Sana Sl
gmirrm. Zeyd ibn Erkam der ki: Raslllullah (s.a.) bize bunu ogretirdi, 
biz de size ogretiyoruz. Bu hadisi Muslim, Ebu Muaviye kanahyla ... 
Zeyd ibn Erkam'dan nakleder. 

-----iZAHI 

DOrduncu Mes'ele : Allah Teala bu sllrede -clokuzuncu ayete ka
dar- yedi §eye kasem etmektedir. Kasemin cevab1 dokuzuncu ayetteki: 
ccOnu antan ger~ekten felaha ermi§tir.)) kavlidir. Zeccac der ki: Aslmda 
( c_.lil ...\i ) kavli, ( ,Jil ..lAJ ) §eklindedir. Ancak soz uzad1g1 
i~in ba§taki lam harfi hazfe'ailmi§tir. Ve sozun uzunlugu onun yerine 
kaim olmu§tur. 

c<Andolsun gune§e ve aydmhgma.)) Mufessirler,. (' ~~ J ) ke
limesinde u~ goru§ zikretmi§lerdir. Mucahid ve kelbi derler ki : ~ J 

U. ) kelimesi; l§Igmda, demektir. Katade ise bu kelimenin, tama
men gunduz anlamma geldigini soyler ki, Ferra ve ibn Kuteybe'nin ~r
cih ettigi goru§ de budur. Mukatil ise bu kelimenin, gune§in S1cag1 an
lamma geldigini soyler. Bu husllsu lugatlarda ara§tlrdlglmlzda diyebi
liriz ki : Leys; ( ..,~..aJI ) kelimesinin, gunduzun yuksekligi anlanuna 
geldigini bildirir. ( u..,.....4JI ) kelimesi ise bundan biraz daha fazla 
yukselme anlamma gelir. Aym kokten olan ( ~t:......aJI ) kelimesi ise; 
gun yanya yakla§acak kadar y\ikseldi, anlammadtr. Ebu'l-Heysem der 
ki : ( c_...a.ll ) kelimesi, gOlgenin z1dd1 olara.k yeryuzune vuran gune
§in aydmhg1d1r. Kelimenin ash ( ~I ) §eklinde iken ha'nm sakin 
olup ya ile beraber gelmesi dile aglr geldiginden ((yauyl ccha))ya kalbet
mi§ler ve ( c!' ) demi§lerdir. Binaenaleyh ( ~I ) kelimesi, 
giine§in I§1g1 ve aydmhg1d1r. Daha sonra bu kelime, Allah Teala'run: 
c1Sadece bir ak§am veya bir ku§luk vakti kalrnl§ gibi olurlar.)) (Naziat, 
46) kavlinde oldugu gibi, giine§in aydmhgmm bulundugu vakte isim 
olarak verilmi§tir. Oyle ise miifessirlerden, ( u.~ J ) kelimesine gii-
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ne§in I§lg;l anlarmm verenler bu esasa gore_ hareket etmi§lerdir. Tama.
men gunduz anlarmm verenler de yine bu noktadan hareket etmi§
lerdir. <;unku butunuyle gunduzleri gune§in aydmllg1 hakimdir. 
( .:oo..,4.fl · ) kelimesine; gune§in sicakllgi, anlamm1 verenlere gelince; 
buMar aa l§Ikla SICakllg;m birbirinin geregi olmasi dU§iincesinden hare
ket etmi§lerdir. Gune§in ISISI arttlk<;a I§Igi da artar, I§Igl arttlk<;a LSISI 
da artar. Bugfu1i§, sozlerin en zay1f1dir. 

iyi bil ki; Allah Teala'nm gune§e ve aydmhgma kasem etmesinin 
sebebi; bu ikisinin insanlarm menfaatlyla alakadar olmasmdand1r. Zira 
yeryiizii halkl geceleyin olii gibidir. Ama doguda sabahm izi belirmeye 
ba§laymca, tipk1 hayat enerjisi uflenmi§ olan resimler gibi olu yaratik
lar dirilirler. Gittik<;e hayat canllllgmi arttmr. Gii<;lenip tekamiile dogru 
yiiriir. i§te bu canllll~n, mukemmellikteki zirvesi ku§luk vaktidir. Bu 
durum k1yamet ahvaline <;ok benzer. Ku§luk vakti de .cennet ehlinin 
cenriette oturup yerle§meleri vaktini andmr. 

«Ardmdan gelmekte olan aya.» Leys der ki: ( _,~ Jj ) keli
mesi ve turevleri, bir §eyin pe§inden giden i<;in kullamllr. Aym pe§inden 

. giden anlamma uygun dii§mesi birka<; vecih iledir: 
a - Gune§ batt1g1 -zaman ay dogar. Senenin ilk yansmda boyle olur. 

6yleyse -aydmlatmada- gune§in pe§inden gitmektedir. At_a'mn ibn 
Abbas'tan naklettigi gotii§ budur. 

b-:- Giine§ batmca - hilalin bulundugu gecelerde- onun arkasm
dan ay gelir. Katade ve Kelbi'nin gorii§ii budur. 

c- Ferra der ki: Ardmdan gelmekten maksad; aym I§Igmi gu
ne§ten almas1d1r. Nitekim birinden bir §ey alan ki§i i<;in; onun ardm-
dan gidiyor, denir. _ 

d - Zeccac der ·ki : Ay sona dogru yakla§IP bedir halinde yusyu
varlak olunca, aydmhk ve l§Ik ta gune§i ta'kib ediyormu§ gibi olur. 
Yani 1§1~ · artar ve aydmlatmada gune§in yerine ge<;iyormu§ izlenimini 
verir. Bu, daha <;ok aydmhk gecelerde olur. 

e - Duyusal olarak ay, cirminin buyukluguyle gune§ten sonra ge
lir. Keza hareketiyle evrendeki menfaatlar nokta-i nazarmdan da ay, 
gune§in pe§inden gelir. Astronomi ilmi bak1mmdan ay ile gune§ arasm- . 
daki ili§kinin gune§le diger gok cisimleri arasmdaki ili§kiden farkll ol
dugu ortaya <;I'kmi§tir. 

«Onu a<;Iga <;1kard1gmda gunduze.» Aydmlatip a<;1ga <;1kard1gmda. 
«Onu» derken zamir nereye gitmektedir? Burada iki gorii§ vard1r: 

a- Birincisi Zeccac'm gorii§iidur ki buna gore; zamir gune§e git 
mektedir. Zira giindiiz, gune§in aydmhgmdan ibarettir. Giine§ ne ka
dar parlak ve aydmhk olursa, giinduz de o nispette parlak ve aydmhk 
qlur. Eserin kuvveti, miiessirin kuvvetinin kemaline delalet eder. Bina
enaleyh giinciuz, gune§in gucunii ortaya <;lkanp aydmlatlr. Nitekim Al-
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lah Teala'da: «Onun vaktini kendisinden ba§kasl a~aklayamaz.» (A'raf, 
187) buyurmaktad1r. 

b- Bu Cumhtlr'un kavlidir ki buna gore, zamir karanhga ya da 
diinyaya veya yeryiiziine gitmektedir .. Her ne kadar bunlar zikredil
mi§se de, Arap dilinde sabah1 kasdederek; sogudu veya gogii kasdederek; 
gonderdi, ta'biri kullamlagelmi§tir. 

«Ortiip biiriidiigiinde geceye.» . Gece giine§i ortiip biiriir ve ziyas1m 
yok eder. Bu ayet iki bak1mdan bir onceki ayetteki ilk gorii§ii takviye 
etmektedir: a - Gece, giine§i biiriiyiip aydmhgm1 ortadan kald1rd1gl 
ic;in giindiize aydmlattl denmesi dogru olur. Geceyle ilgili ise boyle de
nemez. b- «Ortiip biiriidiigiinde geceye» kavlindeki zamir hilafs1z ola
rak giine§e gitmektedir. «Onu ac;1ga «;1kard1gmda» kavlindeki zamirin 

. de giine§e gitmesi gerekir ki, surenin ba§mdan bu ana kadar ayetlerin 
arasmda gec;en zamirlerin hepsinin giine§e raci' olmas1 uygun dii§siin. 

Kaffal der ki : Bu dart kiSim da gerc;ekten giine§le ilgilidir. Ancak 
giine§in dart ayn niteligi sozkonusu edilmektedir : 
a - Giin yiicelince, giine§te meydana . gel en I§Iga i§aret . edilmek:
tedir. Bu vakitte canhlarm c;evreye yayllmas1 ve mai§et ic;in gec;im 
here ii merci ic;ine girmeleri son noktaya ula§Ir. Aym giine§ten sonra 
g·elip l§1gm1 ondan almas1 da bu gerc;eklerden birisidir. Giindiiziin gel
mesiyle giine§in dogu§unun kema.le erip bariz olmas1 da bundand1r. 
Gecenin gelmesiyle aksi bir durumun ortaya «;1kmas1 da yine bundan
dir: Giine§in azametini biraz olsun dii§iiniip te ak1l goziiyle buradaki 
meydana gelme, yaratllmi§ ve yap1lm1§ olma izlerini ve parc;alann bir
araya gelmesini mii§ahade edenler elbette ondan onu yaratamn azame
tine intikal ederler. Tesbih ederiz 0 yaratlciyL Ne yiicedir O'nun §am. 

((GOge ve onu bina edene.)) Bu ayetle ilgili baz1 sualler vard1r: 
Birinci sual: Ke§§af tefsirinin sahibi (Zamah§eri); ( U.l:.!t..J ) 

kavlinde yer alan ((ma»mn masdariyye olmas1 halinde sekizinci ayet
teki «Hem kotiiliigii, hem de takvaYI ilham edene» ayetindeki «ilham 
edene» kavlinin buna atfedilmesi gerc;ek nizamm bozulmasm1 gerektirir, 
der. Kadi'nin zikrettigi gibi, eger buras1 gogiin yaratamm kasem olur
sa, bunun giine§in zikrinden sonraya birakiliD:aSI caiz olmaz. Bu, ger
<;ekten kuvvetli bir mii§kildir. Ancak buna . cevap mahiyetinde akhma 
gelen §Udur: Duyularla kavramlan varhklarm · en biiyiigii giine§
tir. Allah Teala giine§in biiyiikliigiine delalet eden dart niteligi 
zikrettikten sonra, yiice zatlm iic; niteligiyle nitelendirmi§tir. Bu 
da Allah'm gokleri, yeri ve bile§ik nesneleri yonetmesidir. Bu bile§ik 
nesnelerin de en degerlisine dikkatleri c;ekerek : «Nefse ve onu diizen
leyene» buyurmu§tur. Bu tertibten maksad, akhn ve duyunun, giine
§in cirminin biiyiikliigiinde birle§meleridir. Sonra ak1l sahipleri, giine§, 
gokler ve yeryiizii ile bile§ik varhklardan hareket ederek, onlan var ede-
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nin isbatma yonelir. i~te o zaman aktl, Celal ve azameti yiice olan Al
lah'l yiiceligme uygun bi~imde idrak eder, duyul~r da bu konuda ona 
kar§l ~1kmaz. Boylece ayet-i kerime, akhn duyular aleminin enginlikle
rinden, Rububiyyet aleminin yiiceliklerine, Samediyet ve Kibriya maka
mmm parlakh~na dogru ~ekilecegini belirtmektedir. Hikmeti yiice olan 
Allah'I tesbih ederiz. Kelam1 miikemmel olan Rabba hamd ~eriz. 

tkinci soru: «Goge ve onu bina edene)) kavlinin ne gibi faydas1 
vardtr? Buna cevab olarak denilir ki : Allah Teal&. giine§in biiyiikliigii
nii ifade eden dort niteligi zikrettikten son:ra, onun ve biitiin gok cisim
lerinin sonradan meydana geldigine delalet eden bir a~Iklama getirmi§ 
ve bu ayette dikkatleri o delalete ~ekmek istemi§tir. ~yle ki: Giine§ 
ve gokyiizii sonludur. Her sonlu ~ey muayyen bir mikdar ile hus1isiyet 
kazamr. Aktl baktmmdan o muayyen mikdardan daha biiyiigu veya 
daha kii<;iigiiniiri ger~ekle~mesi caizdir. 0 halde gtine~in ve diger gok 
cisimlerinin bu belirli mikdarlarla ozellik kesbedip bundan daha biiyiik 
veya daha kti~iik mikdarda olmamas1 elbetteki bir takdir edicinin ol~ii
siinii ve bir yoneticinin tedbirini gerektirir. Nastl bir evin ustas1, evi 

. kendi istegine gore yaparsa; giine§in ve diger gok cisimlerinin yoneticisi 
de onu, kendi iradesine gore takdir edip diizenler. i~te uOnu bina ede
ne)) kavli ile, giine§in ve diger gok cisimlerinin sonradan meydana gel
me oldugunu gosteren bu incelige dikkat ~ekilmi§ gibidir. 

U~uncii soru : Allah Teala ni~in ( \A~t.J . •\c...J\., . · ) demi§tir 
de ( lA~ 4J- J •lc-JIJ ) dememi~tir? Bunun cevabt iki §ekildedir : 
a - As1l maksad, nitelikli ilgili hususun gosterilmesidir. Sanki 
ayet-i kerime §6yle demek istemektedir : Gage ve o muazzam yaptyt billa 
eden yarabctya andolsun. Nefse ve onu hakimane hikmetiyle gozallc1 bi-
<;imde dtizeltene andolsun. · 
b - ( La ) edab bazan ( 4J- ) edat1 yerine kullamhr. Nite-
kim uBabalanmzm nikahlad1g1 kadmlan nikahlamaym>> (Nisa, 22) aye
tinde durum boyledir. Ancak birinci gorii§ dayanmaya daha <;ok elve
ri§lidir. 

I>Ordtincu sual : Allah Teala'mn zatm1 tamtma maksadtyla neden 
goge, yere ve nefse kasem edilmi~tir? Cevab olarak denilir ki : GOrill
meyen §eye delil getirmek, ancak goriilen ~eyler vasttastyla miimkiin 
olur. GOriilen §eY de ancak cisim haline gelmi~ olan cisimler evreninde 
miimkiindiir. Cisimler evrenindeki nesneler ise basit ve bile§ik olmak 
iizere iki klSffia aynhr. Basit nesnelerden bir k1sm1 ytice (ulvi)dir ki 
«gage>) kavli ile buna i§aret edilmi~tir . Bir ktsmt da a~ag1 (siifli)dir ki, 
(cyere)) kavliyle buna i~aret edilmi§tir. Bile§ikler de pek<;ok boliime ay
nhr. Ama bile~iklerin en degerlisi canh olan varhklardtr. uNefse ve 
onu diizenleyene )) kavliyle buna i§aret edilmi§tir. 

«Yere ve onu yayana. >> Bu ayette de iki mes'ele vardtr : 
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Birinci mes'ele: ,,GQ~e ve onu bina edene11 ayetinden sonra c<Yere 
ve onu yayana.)) denilerek, yeryU.z\in\in gokyiiz\inden sonraya blr8kll
masmm; Allah Tella'nm 110ndan sonra da yeri yayd111 kavlinden dola
Yidlr. 

tkinci mes'ele : Leys der ki; ( ·r.b.!l ) kelimesi, ( J>-..UI ) ke-
limesi gibi yayma anlammad1r. Arap dilinde 11t1)) harfinin dal harfiyle 
yer de~§tirmesi caizdir. Yayan kelimesi; ku§atan, anlam1nad1r. Atl ve 
Kelbi 1se bunun; suyun iizerine yayd1, anlamma geldi~ini bildirirler. 

((Nefse ve onu diizenleyene.11 E~er nefis kelimesini cesede hamlede
cek olursak, bunun diizeltilmesi, te§rih ilminin g08terdi~ §ekilde organ
lann yerle§tirilip tanzim edilmesi anlamma gelir. E~er bu kelimeyi yo
netici gii.; manasma hamledecek olursak, diizeltilmesi; ona duyma, gor
me, d~iinme, hayal etme, hatlrlama gibi pekcok giiclerin verilmesi de
mek olur. Nitekim rUh ilminde miil}ahede edilen hustislarm hepsi bu 
giicler arasmda yer ahr. §ayet ayet-i kerime'de "nefs11 kelimesi neden 
ma'rife de~il de nekire olarak gelmil}tir? denilirse, biz deriz ki : Bu hu
stista iki vecih vardtr : 

a - Buradaki 1«nefis11 kelimesiyle, nefisler arasmdan ozellikle bir 
nefis kasdedilmi§tir bu da peygamberin kudsi nefsidir. Zira her coklu
~. mutlaka reis mevkiinde olan bir teki bulunacaktlr. Bile§ikler bir 
cinstir. Onun altmda tiirler vard1r. Ancak bu tiirlerin en ba§mda can
hllk tiirii gelir. Canhhk bir cinstir. Onun altmda tiirler vardlr ve bunun 
ba§mda da insan tiirii gelir. insan bir tiirdiir. Bunun altmda ce§itli 
gruplar vardlr ki hepsinin ba§mda peygamberler gelir. Peygamberler 
biiyiik bir kitledirler. Orada mutlak reis durumunda olan bir peygam
berin bulunmast icabeder. i§te ''nefse11 kavlinin nekire olarak gelmesi, 
bile§ikler alemine bizzat ba§kanhk eden 0 nefse i§aret icindir. 

b- Buradaki 11nefis))ten maksad; her tiir nefis olabilir. Ve nekire 
olarak kullamlmast da 11Kil}i onceden ne haztrlad1~m1 bilecektir.)) (Tek
vir, 14) kavlinde anlatlld1~1 §ekilde, cokluk icindir. §Oyle ki; canh tiir
leri Allah'tan ba§ka sayt5m1 kimsenin bilmeyece~i kadar pek .;oktur. 
Nitekim Allah Tea~a baz1 canhlan zikrettikten sonra, ~tBilmedi~niz daha 
nice §eyleri de yarattr.11 (Nahl, 9) buyurmu§tur. Her canh tiiriiniin, di
~erlerinden aytrd edilmesini sa~layan ozel bir nefsi vard1r. Kendi mahi
yetini bu ozelli~ ayakta tutar. Ve bu ozellik, o tiir\in aynmlannm laZl
rrudtr. Allah TeAla'run s1rlar denizine dahp gitmek bir yana, sinek ve 
sivrisinek gibi canh tiirlerinin nefislerinin ozelliklerini biit\iniiyle kul}a
tabilecek kim vardtr? 

110na hem kotiiliig\i, hem de takvayt ilham edene.'' Burada ortaya 
.;tkan anlam §U §ekildedir : 

1- Kotiilii~iin ve takvanm ilham edilmesi; bunlarm anlatthp ak
ledilmesini sa~Iamakt1r . Bunlardan birisi giizel, di~eri .;irkindir. Giizel 
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veya ~irkinden birisi iizerinde devam1 saglamak o ki§iler hakkmda Al
lah'm ~urad ettigi bir esasa goredir. Dolaylslyla bu ayet: uOna iki yol 
gosterdik> (Beled, 10) kavlinin aymd1r. Bu te'vil, Mu'tezile mezhebinin 
gorii§lerine de uyar. Nitekim onlar daha sonra gelen uOnu antan ger
~ekten felaha ermi§tir. Ve onu ortiip kirleten ise muhakkak ziyana ug
rarm§tlr.» kavlinin bu anlama delalet ettigini soylerler. Bu rivayet tarz1 
Abdullah ibn Abbas ve tefsircilerin biiyiiklerinin ~ogunlugundan nakle
dilmi§tir. 

2 - Allah Teala; miittaki olan mii'mine takvay1, kafire de fisk . ve 
fiicuru ilham etmi§tir. Said ibn Ciibeyr der ki : Ki§iyi iyilige ve kotiiliige 
zorlami§tl~. ibn Zeyd der ki: Takvaya gideni onda muvaffak k1lm1§, fa
Slkhga gideni de mahcub etmek iizere halketmi§tir. Zeccac ve Vahidi de 
bu gorii§ii tercih ederler. Vahidi der ki : Ogretme (ta'lim), tamtma (ta'
rif), a~Iklama (tebyin) ba§ka §eydir, ilham ba§ka §eydir. ilham, Allah 
Teala'mn kulun kalbine bir §eyi atmas1d1r. Kalbine bir §ey atllmca kul, 
onu yapma geregini duyar. ilham kelimesinin' ash, bir §eyi yutma anla-
mma gelen ( f!' --(.f:H ) kelimeleridir. 9unu ona ilham ettim, der-
ken kullamlan ( .c:....J.I ) kelimesi ona ula§tlrd1m anlammad1r: Keli-
menin as1l manas1 budur. Sonra bu kelime, Allah Teala'mn kulun kal
bine atbg1 §eyler i~in kullamhr olmu§tur. Zira bu atl§, ula§tlrma gibi
dir. Bu esastan hareket edildigi takdirde, uygun olan tefsir ibn Zeyd'in 
gorii§iidiir. Bu gorii§, Allah Teala'nm mii'min kulunun kalbine takva
Slm, kafir kulunun kalbine de isyamm atlp koymas1 §eklindedir. Ancak 
bu konuda <<Onu antan ger~ekten felaha ermi§tir.)) ayetine dayanmak 
zay1f bir dayanakbr. Zira Said ibn Ciibeyr, Ata, ikrime, Mukatil ve Kel~ 
bi'den nakledilen rivayetler de bu ayete; Allah'm anbp, temizleyip 
1slah ettigi nefis, kurtulup mutluluga ermi§tir, anlam1 verilir. Boylece 
mana; Allah'a itaata muvaffak k1ld1k, §eklinde o~ur. Burada Vahidi'nin 
sozii son buluyorki bu tam bir sozdiir. 

Ben derim ki : Daha onceki ii~ ayetin; ulvi, siifli, basit ve miirek
keb cisimlerin idarecisi olarak Allah Teala'mn belirlenmesine delalet et
mek iizere zikredildigini soylemi§tik. 6yleyse duyular aleminde geriye 
sadece bir nokta kalmaktad1r. Qiinkii bu delalete dikkat ~ekilmenin ge
regi olarak Allah'm bunlan yaratt1g1 ve yonettigi §ey kendiliginden onun 
i~inde mevcuddur. Geriye ne kallyor? Bir tek konuda kalb ~lrpmmakta
dlr. 96yle ki; biitiin bu olanlar Allah'm kaza ve kaderi ile mi olmak
tadlr? Halbuki bu fiiller canhlara has ve ihtiyari fiillerdir. Bu noktada 
Allah Teala «Sonra da ana; hem kotiiliigii, hem de takvay1 ilham ede
ne.» buyurarak, biitiin bunlarm Allah'tan geldigini, O'nun kaza ve ka
deri ile oldugunu gosterip, buna dikkat c;ekmektedir. Bu takdirde her 
§eyin Allah'm kaza ve kaderiyle oldugu ortaya ~1kmaktad1r. O'nun icad 
ve tasarrufunun i<;inde bulundugu sabit olmaktadlr. Kald1 ki ak1l bak1-
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mmdan <<Hem koti.iliigii, hem de takvay1 ilham edene.» kavlinden ba§art 
ve ba§ans1zllgm anla§1lmasm1 daha once pek~ok kere zikretmi§ oldugu
muz §U husus gostermektedir: istege bagh fiiller, isteklerin meydana 
gelmesine dayahd1r. Bunun meydana gelmesi eger bir etkin gii~ten do
layi degilse, bu meydana gelen §eyin etkin gii~e gerek duymadlgl anla
mma gelirki bu, yap1c1 ve yaratlcmm yoklugunu gerektirir. Eger bir et~ 
kin giice gerek duyuyorsa - ki bu kuldur- bu da teselsi.ilii gerektirir. 
~ayet bu meydana geli§, Allah'tan ise zaten bizim aradigiffilz da budur. 
Diger taraftan akil sahibi kendi nefsini denesin. Qogu zaman insan, bir 
§eyi bilmez iken bir anda o §eyin §ekli kalbine dogar. Ve kalbine dog
mu§ olan bu §ekle dayah olarak da ki§i o §eye istek duyar. Bu istege 
dayah olarak organlarm hareketi ve neticede fiilin suduru ger~ekle§ir. 

Bu durum da kesin olarak gosteriyor ki: <1ilham edene» kavli ile kasde
dilen mana, bizim zikrettigimiz manad1r, yoksa Mu'tezile'nin kasdettigi 
mana degildir. 

<<Onu antan, ger~ekten felaha ermi§tir.>> iyi bil ki: antma, temiz
leme ve armd1rmadan ibarettir. Bu ayette iki gorii§ vard1r: 

a - Nefsini antan; istegine ula§ffil§ ve nefsini giinahlardan temiz
leyip, itaata yonelerek ve isyandan ka~marak maksadma ermi§tir. 

b - Allah'm antmi§ oldugu nefis felaha ermi§tir. Kadi bu te'vili 
kabul eder ve der ki: Bu ayette asll kasdolunan; Allah'm temizlenmesine 
hiikmettigi ve temizlenmi§ diye isimlendirdigi kuldur. Nitekim orfte; 
falanca, falancay1 tezkiye ediyor, denir. Sonra Kadi der ki; birincisi 
daha uygundur. Zira nefsin zikri daha once a~1k~a ge~mi§ti. Oyleyse 
zamirin oria gonderilmesi zikredilmeyip te zikredilmi§ say1lan §eye gon
derilmesinden daha evlad1r. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, XXXI, 
189- 193). 

<<Ardmdan gelmekte olan aya.» Burada kasdolunan ardmdan gel- . 
me, tebaiyet ve mertebe yolu iledir. Zira soylendigine gore; ay, l§I~m 
giine§ten ahr. Ay, giine§in halifesi mertebesindedir. Denildi ki: Allah 
Teala'mn ((Giine§i l§lk, ay1 nur klldl» (Yunus, 5) kavli de boyledir. Ziya 
nurdan iistiin bir mertebededir. Qiinkii her ziya nurdur, ama aksi varid 
degildir. Burada kalb ayma da i§aret vard1r ki rUh aydmlanmada onun 
arkasmdan gelir. Ve ona dogru ko§up onun nuruyla aydmlanmak ister. 

efis ise onun pe§inden gitmez ve onun karanhg1yla yokolup gider. 
~eyhim ve dayanag1m (Allah onun ruhunu rahata erdirsin) el-Lai

hat isimli kitabmda der ki: Giine§; ilahi kemal ger~eginin ekmelligine 
i~rettir. Ay ise insani kemal ger~eginin ekmelligine i§arettir. Nasll ay, 
yaratlldlg1 giinden k1yamet giiniine kadar parlakhk ve giine§in 1§1~
run yans1ma yeri ise ve gecelerin karanhgmda geceleyin gezenler yolla
nm ay ile bulabilirlerse, maksadlara gotiiren yollara aym aydmhgmda 
silluk edebilirlerse; insani kemal ger~eginin Allah'm yaratt1g1 giinden 
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. . 
sonsuz gune kadar ebedi olarak ilahi kem8.1 hakikatmm ekmelliginin 
nurunun tecelligah1 ve parlak bir zeminidir. Bu kainatta bu nur. orada 
zuhur eder. Onunla kainatm karanhklarmda, kainat sakinleri alemler
de ve kainat merhalelerindeki seyr ve suhlk zamanlannda yollanru bu
lurlar. Bu seyr esnasmda bazan imkan alemine bazan da viicub ale
mindeki siiluke yiikselerek giderler. Nasll ay ve aym l§Igl biitiinuyle 
gune§in l§Igtnda fena bulur ve yok olursa. Ne kendinden ne de l§Igm
dan hi~ bir iz kalmayacak §ekilde kendini ifna ederse. <;ekici olan gu
ne§in yoneli§i ve ona dogru ~ekilen aym yiiriiyii§ii ile meydana gelen 
birle§me ve bulu§ma hallerinde ay ne kendinden ne de nurundan eser 
kalmayacak §ekilde tamamen gune§in nurunda yok olup gidiyorsa. Ve 
yine kendine dogru sallverilme (irsal) nuruna dogru yaytlma (basd) 
defalarca surekli olarak ve k1yamete degin devam ediyorsa. Giine§ ile 
ay arasmda meydana gelen kar§Ila§ma ve aynlma arunda goriilen mu
kemmel hal ile ay, kendi nurunu ve kendi varhgmdan hi~ bir §eyi kay
bctmeyecek §ekilde kendi varhg1 ve nuruyla kemal i~erisinde ve gune§in 
nurunda oldugu gibi baki kalmakta ise insani kemalin hakikatmm ek
melligi de ilahi kemalin hakikatmm ekmelliginin l§Igtnda kendi nurunu 
ifna eder ve o ilahi nurun i~erisine yerle§ir. Oyle ki kabz ve cezb ile 
kendi nurundan uzakla§arak onun nurunda taayyiin ederek Ahadiyyet 
zatmda mutlak cem'iyyet mertebesinde rneydana gelen ilaru vuslat es
nAsmda kendinden hi~ bir iz kalmayacak §ekilde tamamen ilahi haki
katm nurunda taayyiin eder. Ebedi ve sermedi taayyiin ooyledir: Kendi 
nuru ve kendi nurunda ba]:ti olmas1, kendi nuruyla taayyiin etmesine 
ragmen, bast ve sahverilme bagtyla bagh olan fark ve kesret mazha
riyyeti mertebesinde meydana gelen kevni (kozmik) ayr11lk s1rasmda 
da asla varllgmdan bir iz kaybetmez. Defalarca ebedi ve sermedi olarak 
bu varhkta taayyiin eder. Giine§in ve ilahi nurun tecellisi esnasmda 
surekli baki kallr. Bu nurun ve gune§in, ayda ve kamil insandaki zu
huru ise kemal noktasma varmcaya kadar tedrici olarak devam eder 
ve bu esnada onlann varhg1 mukemmelle§ir. Gizlenip saklandlgt anda 
da tedrici olarak tamam smmna kadar varhgtru surdurur ve o esnada 
bu ikisinin yoklugu ger~ekle§ir. Bu yokluk bir yonden Hak Subhanehu 
ve Te8.la'run ''kabZlll iledir. Varllklan ve sureklilikleri de ayru §ekilde 
Allah Te8.la'run cemalinin "bastlll iledir. Ve Allah Teala surekli olarak 
zati kem8.1 mertebesinden ba§layarak kemalinin celaline ve cemalinin 
celali mertebesine dogru bir ~eker (kabz) bir de b1rak1r (bast) . "Bilakis 
onun iki eli de a~llmi§tir. Biz §Undan ve bundan ~ekip uzatmz. Bu, 
Rabbmm ihsamd1r. Rabbmm ihSaru ise yasaklannn§ degildir.ll ayetin
de oldugu gibi. 'Ostadm sozu burada son bulmaktad1r. (ismail Hakk1 
Bursevi, Ruh el-Beyan, X, 440, 441) 

((Burudugunde geceye_,, 
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Allah Teala muhtelif isimler altmda I§Iga kasem ettikten sonra, 
bir noktada geceye kasem etmektedir. Bu, giine§in ku§atllmasi halidir. 
Giine§ l§Igmm oniine engel girip onu gozlerden perdelemesi vaktidir. 
Ve bu dururri c;ok karanhk gecelerde olur ki bu gecelerde giine§ I§Igmm 
hie; bir izi goriilmez. Giindiizleri oldugu gibi, ne dogrudan ctogruya gii
ne§ goriiliir, ne de aym dogdugu gecelerde oldugu gibi giine§in I§Igm
dan yararlanma §eklinde olur. Goriildiigii gibi bu hal c;ok az gecelerde 
gerc;ekle§ir. Geceleri c;ogunll~kla ay l§tgmdan hali olmaz. Gece, ba§mdan 
sonuna kadar veya ktsmen aym l§lgl ile aydmlamr. Ay l§1gm1 giine§in 
1~1gmdan almaktad1r. Oyleyse giine§in tam olarak tutuldugu geceler 
y1lda bir veya iki veya birkac; tanedir. Karanhk giinlerin pek az olmas1 
nedeniyle Allah Teala bizzat kendisi ic;ip esas olan §eyin onceden veya 
daha sonra anz olan bir hal nedeniyle ortadan kalkmasm1 ifade ic;in 
kullamlan muzari' sigasm1 kullanml§tlr. Giindiiz ise ba§mdan sonuna 
kadar giine§ goriiliir. Bu durum kendiliginden boyledir. Ancak ay tutul
masl gibi veya pek yogun bulut gibi bir nedenle ve c;ok az kere giindiiz 
giine§ goriilmez olur. Bu sebeple Allah Teala giindiizden bahsederken 
de onun aynh§Im ifade etmeksizin failinin vukuunu anlatan bir mana
ya gelmek iizere mazi ... ~igasml kullanml§tlr. 

Fecr suresinde oldugu gibi, bu surede de Allah Teala karanhga ye
min etmektedir. <;iinkii karanhk ki§iyi deh§ete dii§iiren ve ruhumuz
daki hareket istegini engelleyen bir haldir. Ve zorunlu olarak sizin i§i
nizi durdurmamz1 gerektirir. Ka<;I§l imkans1z bic;imde ki§iyi sessizlige 
ve durgunluga iter. Bir nevi korku hegemonyas1 olan bu hal, sebebi tam 
olarak kavramlmasa da muhtelif merhaleleri tam olarak anla§Ilmasa 
da, sizi her taraf1mzdan ku§atan ve nereden ku§attigmi da bilemedigi
niz bir §ekilde tutuveren ilahi giice pek benzemektedir. i§te bu, onun 
tezahiirlerinden bir tezahiirdiir. Aynca karanllktaki siikunda beden ve 
akll rahat ettigi gibi, giindiiziin aydmhgmda yorularak yitirilen rahat
hkta yenlden kazamlarak say1s1z faydalar saglamr. ·Bu sebeple Allah 
Teala dikkatlerimizi karanhga ve karanhktaki §eylere c;evirerek ona 
kasem etmektedir. 

((Goge ve onu bina edeneu Gok, sizin iistiiniizde olan ve ba§Imzm 
iizerinde yiikselen her §eyin ad1d1r. Biz gok lafzm1 duydugumuz zaman, 
iizerimizde bulunan alemleri tasavvur ederiz. Bu alemler ic;erisinde gii
ne§, ay ve yoriingelerinde hareket eden gezegenler ve diger y1ldizlar 
yer ahr. Bize gore gok, i§te budur. Ve Allah Teala onu bina etmi§, yani 
yiikseltmi§tir. Gokteki ylld1zlardan her birini bir kerpic; mesabesinde 
halketmi§, bir tavanm veya kubbenin veya bizi ku§atan duvarlann 
tuglas1 sayrm§tlr. Genel cazibe bag1yla da bu ytld1zlan birbirine bagla
mt§tlr. T1pk1 bir binanm boliimlerinin, aralanna konulan s1V1 madde
~ erle birbirine baglanmas1 gibi. 

T efstr. C. XV. F : 532 
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«Gogu bina eden, §am yuce alan Allah'tlr.» Ancak bu hitab, Allah'1 
degerli s1fatlanyla tammayan bir topluluga yoneliktir. Bu hitabm as1l 
maksad1; insanlann bu yuce kainata bir eserden muessir, bir sonuc;tan 
sebeb arayan ki§iler gibi bakmalanm ve kainattan Allah'1 bilmeye in
tikal etmelerini saglamak oldugu ic;in Allah Teala §am yuce alan za
tmdan son derece mtibhem olan bir ifade ile sozediyor. Kald1 ki Allah 
Teala'ya nisbetle ( \.,. -.Y ) edatlan e§ittir. <;unku bu ayetin muha
tablan, ( if ) edatmm ak1l sahibi yaratlklar ic;in ve ( L. ) 
edatmm da aklt olmayan yaratlklar ic;in kullamld1gm1 bilirlerdi. ~am 
yuce alan Allah'm zatl ic;in bu manada ak1lhhk veya akllSlZhk ifade eden 
bir anlam kullamlamaz. Binaenaleyh o ak1llarm kavrayabilecegi nitelik
te bir varhk §eklini ifade ettigi ic;in her turlu tenzih §artlan gozonunde 
bulundurularak zatm1 ifade eden bir laf1z kullamlml§tlr. (Muhaf!lmed 
Abduh, el-A'mal'ul-Kamile, v, Tefsir, 418, 419) 

--------~ooo,----------

-: ;;, • ) ' , , ' .. ' ,;_. , ., 1 0, 't • /.) ~ • "'"" 

;;:;~®''" \j .... : ~'~C.llu)~~J~~\'"'~. :. .~\~'~\""' :_"'::;.:::r . ~ ..... , ')/ ~ y ~~ . ,.,~'f"~ . 
'4 ~ !J'1 . __.. > ' , / ~~ '/ 0 / } J ., / '// J) , 

®P.j~'J)~~_;:..;~~--~'S~.:»~~J~ 
11 -- Semud, azg1nhg1 yuziinden yalanlad1. 
12 - En azg1nlan ileri atlldlginda, 
13 - Allah'In peygamberi onlara : Allah'1n di~i devesi 

ve onun su hakk1, demi~ti. 
14 - Fakat onu yalanlad1lar ve derken deveyi kes

tiler. Bunun iizerine Rablan giinahlan sebebiyle onlan 
k1np gec;irerek yerle bir etti, 

15 - Bunun sonundan hie; korkmayarak. 
Allah Teala Semud kavminden haber vererek onlarm isyan ve az

gmhklan nedeniyle peygamberlerini yalanlad1klanm bildiriyor. Muham
med ibn Ka'b el-Kurazi azgmhklan anlamma gelen ( \A~ ) keli
mesini butunuyle diye tefsir etmi§tir. Ancak birinci anlam daha uy
gundur. Mucahid, Katade ve ba§kalan da boyle demi§lerdir. Ve arka
smdan da peygamberlerinin kendilerine getirdigi hidayet ve yakini 
kalben yalanlad1klanm haber vererek buyuruyor ki : 

{(En azgmlan ileri atlld1gmda.n Kabilenin en azgm1. Bu di§i deveyi 
bogazlayan Kudar ibn Salif'tir. Semud kavminin en azgm1 bu idi. Bu-
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nun hakkmda Allah Teala Kamer suresinde: uArkada§lanm c;agtrdllar, 
o da sanlarak onu kesti.n (Kamer, 29) buyurmaktadtr. Bu ki§i, onlar 
arasmda degerli, kavmi ic;inde §erefli, sozu dinlenen ve reis durumunda 
clan saythr bir ki§i idi. Nitekim imam Ahmed ibn Hanbel §Oyle der: 
Bize ibn Umeyr .. . Abdullah ibn Zem'a'dan nakletti ki; Rasulullah 
(s.a.) hutbe okumu§ ve di§i deveden bahsederek, onu bogazlayam anlat
ffil§ ve : uEn azgmlan ileri at1ld1gmdan buyurarak kotulukte a§m giden 
guc;lu, kuvvetli ve toplumu ic;erisinde kar§l konulmayan Ebu Zem'a gibi 
bir adam one at1ld1, demi§tir. Buhari uTefsirn bahsinde, Muslim uCehen
nemin nitelikleri>> bahsinde ve Tirmizi ile Nesei de yine uTefsirn bahsin
de bu hadisi rivayet ederler. ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim de Hi§am ibn 
Urve kanahyla .. . Abdullah ibn Zem'a'dan bu hadisi naklederler._ 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ebu zur'a ... Ammar ibn Yasir'in §Oyle 
dedigini nakletti:_ Rasulullah (s.a.) Hz. Ali'ye dedi ki : Dikkat et, sana 
insanlarm en azgmm1 anlatay1m m1? 0; evet, deyince bunlar iki ki§idir
ler, biri di§i deveyi kes€m Semud kavminin azgm1, digeri de ya Ali seni 
dovup §Uraya kadar 1slatan, dedi. Sakallm kasdediyordu. 

uAilah'm peygamberi onlara : Allah'm di§i devesi ve onun su hakkl, 
demi§ti.>> Salih (a.s.) onlara; Allah'm di§i devesine dikkat edin ve ona 
kotiilukle dokunmaktan sakmm, demi§ti. Su ic;erken de ona saldirma
ym, c;iinku bir gun sizin ic;me gunuriuzdur, bir gun onun ic;me gunudur. 

<<Fakat onu yalanlad1lar ve derken deveyi kestiler.>> Allah'm peygam
berinin onlara getirdigi gerc;egi yalanlay1p ardmdan da di§i deveyi kes
t iler. Halbuki Allah, o di§i deveyi kendilerine bir mucize ve aleyhlerin
de huccei olmak uzere kayadan ~Ikarmt§tl. 

<<Bunun uzerine Rablan gunahlan sebebiyle onlan kmp gec;irerek 
yerle bir etti. n Rablan onlara k1z1p yere g~c;irdi. Uzerlerine inen cezay1 
e§it k1ld1. Katade der ki: Bize ula§tlgma gore, Semud kavminin azgm1 
deveyi kesmeden buyuk kuc;uk, erkek, di§i hepsi onun pe§ine takilml§
lardl. Milletin he psi devenin kesilmesi i§ine ortak olunca, · gunahlan ne
deniyle Allah onlan topluca ve e§it olarak yere gec;irmi§ti . 

<<Bu~n sonundan hie; korkmayarak. >> Bu ~yetin ( 1....4&- .jl:;, ":J , 
Lt. ) §eklinde okundugu da variddir. ibn Abbas der ki :' Allah hie; bir 

kimseden korkmaz. Mucahid, Hasan, Bekr ibn Abdullah el-Muzeni ve 
ba§kalan da boyle demi§lerdir. Dahhak ve Suddi ise; o deveyi kesen yap
Igmm aklbetinden korkmuyordu, demi§tir. Ancak birinci gorU§ daha 

evlad1r. <;unku ayetin seyri buna delalet ediyor. Allah en iyisini bilendir. 

~EMS SURESiNiN SONU 



LEYL SURESi 

(Mekke'de mlzil olmw~tur.) 

Rasulullah (s.a.)m Muaz'a; A'la, ~ems ve Leyl suresiyle klldtrsay
dm ya, dedigi daha once ge~mi§ti. 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 

1 - Andolsun buruyup orttu-g.u zaman geceye, 
2 - A<;ald1g1 zaman gunduze, 
3 - Erkegi ve di~iyi yaratana. 
4 - Dogrusu sizin <;ah~malann1z bolum bolumdur. 
~ - Kim verir ve sak1n1rsa, 
6 - En guzeli de tasdik ederse, 
7 - Biz de onu en kolaya muvaffak kllanz. 
8 - Ama kim de cimrilik eder ve kendini mustagni 

sayarsal 
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9 - V e en giizeli yalanlarsa, 
10 -Biz de ona en giic; olan1 kolayla~tinnz. 
11 - Halbuki dii~tiigii zaman, mall o kimseye asla fay

da vermez. 
imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Yezid ibn Harun ... Alkame' 

den nakletti ki; o, ~am'a gelmi~ ve ~am camisinde iki rek'at namaz 
k1hp; Allah'Im, bana salih bir meclis arkada~I ver, demi§. Alkame der ki : 
Yamna Ebu Derda oturdu. Ebu Derda ona; sen neredensin? demi§. 0 da; 
Kufe halkmdamm; demi§. ibn Ummii Abd'in : uAndolsun; biiriiyiip ort
tiigii zaman geceye, a~ald1g1 zaman giindiize.,, ayetini nas1l okudugunu 
duyarsm? demi~. Alkame demi~ ki : ((Erkegi ve di~iyi" de" ~eklinde oku
dugunu duydum. Ebu Derda demi~ ki: Ben de RasUlullah (s.a.) tan 
boyle okudugunu duymu~tum. Bu adamlar beni ~iipheye dii~iiriinceye 
kadar da boyle okudum. Soma demi~ ki: Peygamberin diliyle ~eytandan 
korunmu~ bulunan (Ammar'I kasdediyordu.) kendisinden ba§ka kim
senin bilmedigi s1rlarm sahibi olan (Huzeyfe'yi kasctediyordu) ve yas
hk sahibi (ibn Mes'ud'u kasdediyordu) aramzda bulunmuyor mu? Bu
hari bu rivayeti bu ayetin tefsirinde, Muslim de aym yerde A'me~ ka
.nallyla ibrahim'den nakleder ve der ki : Abdullah'm arkada~lan Ebu 
Derda'mn yamna geldiler. Ebu Derda onlan aray1p buldu ve dedi ki: 
i~inizden kim Abdullah'm k1raetine gore okuyor? Onlar; hepimiz, de~ 
diler. 0 ; hanginiz daha iyi ezber sahibidir? deyince Alkame'yi gosterdi
ler. Ebu Derda, Alkame'ye dedi ki : Sen, Abdullah ibn Mes'ud'un 
L ?. 1~1 J:.ll_, ) ayetini nas1l okudugunu duydun? 0 dedi ki : 
( ~\'\ J · .J~ ..iJI J ) §eklinde okumm~tu . Ebu Derda dedi ki : ~ahid 
ol ki, ben R:1sulullah ·m bu §ekilde okudugunu i~itmi§tim. Bunlar ise 
benim .( -..>..!i\'1 J _ _?'lll ..;.!> \... J ) §eklinde okumam1 istiyorlar. Ama 
Allah'a andolsun ki ; onlara Utbi olacak degilim, dedi. Bu, Buhari'nin 
lafz1d1r. Abdullah Ibn Mes'ud ve Ebu Derda bu ayeti boyle okumu~lard1r 
ve Ebu Derd~ bu okuyu&u peygambere nisbet etmi§tir. Cumhur'un oku
YU§U ise Hz. Osman'm her tarafa yaymi§ oldugu mushafmda tesbit edi-
len §ekilde ve ( .~!.i\'1 J .J~lll ._;b:. \... J ) §eklindedir. · 

Allah Teala bu ayette « Bii~·uyup orttiigii zaman" geceye kasem edi
yor. Karanllg1yla biitiin yaratlklan ku§attlgl zaman. ((A«;1ld1g1 zaman 
giindiize." l§1g1 ve . aydmhg1yla belirdigi zaman. uErkegi ve di§iyi yara
tana" . Bu ayet-i kerime, Allah Teala'nm §U kavilleri gibidir : ((Ve sizi 
«;ift yarattlk." (Nebe', 8) , uVe her §eyden «;ift «;ift yaratt1k." (Zariyat, 
49). 

Bu birbirinin z1dd1 olan ~eylere kasem edildigi i«;in iizerine kasem 
edilen §ey de birbirine «;eli~ik olmaktad1r. Bu sebeple Allah Teala buyu
ruyor ki : 
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((Dogrusu sizin c;all§malanmz boli.im boli.imdi.ir.» Kullarm kazan
diklan i§ler de birbirinden farkh ve birbiriyle c;eli§iktir ~ Kimisi haYir 
i§ler, kimisi de §er i§ler. 

((Kim verir ve sak1mrsan Allah'm verilmesini emrettigi §eyi verir 
ve i§lerinde Allah'tan sakm1rsa. 

((En gi.izeli de tasdik edersel) La ilahe illallah deyip buna gore ceza
landmlacagmi dogrularsa. Katade boyle der. Husayf ise; sevab1 tasdik 
ederse, diye mana verir. ibn Abbas, Mi.icahid, ikrime, Ebu Salih ve Zeyd 
ibn Eslem ((En gi.izeli de tasdik ederse.» kavline; gec;mi§ olanlan dogru
larsa, diye mana vermi§lerdir. Ebu Abdurrahman es-Si.ilemi ve Dahhak 
da; Allah'tan ba§ka ilah olmad1gm1 dogrularsa, ~eklinde mana vermi~
tir. ikrime'den nakledilen bir ba§ka rivayette de o; Allah'm kendine ih
san ettigi nimetleri dogrularsa, diye mana vermi~tir. Zeyd ibn Eslem'den 
nakledilen bir rivayette de; namaz1, orucu, zekat1 dagrularsa, diye 
mana verdigi gibi bir ba~ka seferinde de; flt1r sadakasm1 tasdik ederse, 
diye mana verdigi nakledilir. ibn Ebu Hatim der ki : Ebu Zi.ir'a bize 
Si.iheyl ibn Muhammed'ten nakletti ki; ana Ebu'l-Aliye'den i~iten birisi 
Ubeyy ibn Ka'b'm ~oyle dedigini haber vermi§: Ben Rasulullah (s.a.)a 
en gi.izeli sordugumda; a; en gi.izel, cennettir, dedi. 

HBiz de anu en kalaya muvaffak k1lanz.n ibn Abbas der ki: Hayra 
muvaffak k1lanz. Zeyd ibn Eslem de; cennete, diye mana vermi§tir. Se
lef'ten baz1lan ise dediler ki : iyiliginin kar~1hg1, andan sanraki iyilik, 
koti.iliigiiniin kar~1hg1 da andan sanraki kotiiliikti.ir. Bu sebeple Allah 
Teala miiteak1ben : 
~a kim de cimrilik eder ve kendini miistagni sayarsa.>> buyu

ruyar. ikrime, ibn Abbas'tan nakleder ki; a, bu ayete §i::iyle mana ver
mi~tir: Yamnda bulunana cimrilik eder, Aziz ve Celil alan Rabbmdan 
kendini miistagni sayarsa. ibn Ebu Hatim bu rivayeti nakletmi~tir. 

HVe en giizeli ya1anlarsa» Ahiret diyarmdaki cezay1 yalanlarsa. 
uBi.z· de ana en gii<; alam kalayla§tmnz.n Yani koti.iliik yalunu anun 

i<;in kalayla~tmnz. T1pk1 En'am suresinde buyurdugu gibi : «Biz, anla
rm kalblerini ve gi::izlerini c;eviririz de ana ilk defa iman etmedikleri gibi, 
azgmhklan ic;inde kor ve ~a~km b1rakmz.» (En'am, 110) Bu anlamda 
pekc;ak ayet-i kerime vard1r ve bunlar Allah Teala'nm hayn kasdedeni 
ana muvaffak k1larak, §erri kasdedeni de mahkum ederek cezaland1ra
cagm1 gi::istermektedir. Her ~ey bir takdire gore takdir edilmi§tir. Bu an
lama delalet eden pekc;ak hadis vard1r : 

1 - Ebubekir es-S1ddik (r.a.)in Rivayeti: 
imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Ali ibn Ayya§ ... Talha ibn 

Abdullah'tan nakletti. Ona da babas1 Abdurrahman nakletmi§ ve demi§ 
ki: Babamm §Oyle dedigini duydum: Rasululah (s.a.)a dedim ki : Biz 
bitirilmi§ bir §ey i<;in mi c;ah§ahm, yaksa ba§lanmak iizere alan bir §ey 
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i~in mi? Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Bitirilmi§ bir §ey i~in. Ben de
dim ki: Ey Allah'm Rasulu, o zaman amel neye? Buyurdu ki: Herkese 
yaratlld1g1 §ey kolayla§tmlmi§tlr. 

2- Ali ibn Ebu'Talib (r.a.)in Rivayeti : 
Buhari der ki : Bize Ebu Nuaym ... Ali ibn Ebu Talib'den nakletti 

· ki ; o, §6yle demi§ : 

Biz Baki el-Garkad'de bir cenaze vesilesiyle Rasulullah (s.a.) ile 
beraber idik. Rasulullah (s.a .) buyurdu ki : Sizden her birinizin cen
netteki yeriyle, cehennemdeki yeri mutlaka yazllml§tlr. Onlar dediler 
ki: Ey Allah'm Rasulu; oyleyse biz yorulmayahm m1? Rasulullah (s.a.) 
buyurdu ki : Qah§m, herkese kolayla§tmlmu~tir . Sonra : uKim verir 
ve sak1mrsa, en guzeli de tasdik ederse; Biz de onu en kolaya muvaffak 
k1lanz. Am:a kim de cimrilik eder ve kendini mustagni sayarsa ve en gu
zeli yalanlarsa; Biz de ona en gu9 olam kolayla§tlrmz.» ayetini okudu. 
Keza Buhari bu hadisi l;lu'be kanahyla A'me§'ten aym §ekilde rivayet 
eder. Sonra Osman ibn Ebu l;leybe kanahyla ... Ali ibn Ebu Talib'den 
bu hadis §U §ekilde rivayet edilir : Biz, Baki el-Garkad'de bir cenazede 
idik, Rasulullah (s.a.) geldi ve oturdu. Biz de onun etrafmda oturduk, 
Rasulullah (s.a.)m elinde bir dayanak ·(baston, degnek veya kam~1 gibi 
bir §ey) vard1. Dli§linerek ba§ml egmi§ti ve dayanagm1 yere vurarak 
dedi ki : Sizden hi~ bir kimse yoktur ki - veya. dogurulmu§ hi~ bir nefis 
yoktur ki dedi- cennet veya cehennemde yeri yaz1lm1§ qlmastn. Mut
laka her nefis bahth veya bahts1z olarak yazllmi§tlr. Bir ki§i dedi ki : 
Ey Allah'm Rasulu, oyleyse yaz1m1za dayamp amelimizi terketmeyelim 
mi? Q\inku bizden kim bahthlardan ise bahthlardan olacaktlr. Kim de 
bahts1zlardan ise bahtstzlardan olacakt1r? Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: 
Bahthlara bahthlarm ameli kolayla§tlnhr. Bahts1zlara da .bahts1zlarm 
ameli kolayla§tmhr. Sonra : · uKim verir ve saktmrsa, en guzeli de tasdik 
ederse .. . » ayetini okudu. Diger hadis imamlan bu hadisi muhtelif yolla 
Sa'd ibn Ubeyde kanahyla Hz. Ali'den naklederler. 

3 - Abdullah ibn Omer'in Rivayeti : 
_imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Abdurrahman ... Astm ibn 

Ubeydq.llah'tan nakletti ki ; o, ben Abdullah'm oglu Salim'in Abdullah 
ibn Omer'den §6yle naklettigini i§ittim, demi§tir : Onier dedi ki ; ey Al-
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lah'm Rasulu, bi •. . ne ir;in r;all§allm? Bitmi§ bir i§ ir;in mi, yoksa ba§
layan bir i§ ir;in mi veya yeniden yapllan bir i§ ir;in mi? Rasulullah 
(s.a.) buym:du ki: Ey Hattab'm oglu, bitmi§ §ey ir;in r;ah§ r;unku herkese 
ameli kolayla§tlnlmi§tlr. Saadet ehlinden olanlar saadet ehlinin ame
lini i§ler. ~ekavet ehlinden olanlar da §ekavet ehlinin amelini i§ler. Tir- . 
mizi bu hadisi kader babmda Bundar kanallyla ... Abdullah ibn Orner' 
den nakleder ve; hasen, sahih bir hadistir, der. 

4 - Cabir'in Rivayeti : 
ibn Cerir Taberi der ki : Bize Yunus . .. Cabir ibn Abdullah'tan nak

letti ki; o, · §byle demi§: Ey Allah'm Rasulu, bitip tamamlanmi§ bir i§ 
ir;in mi r;ah§ahm, yoksa yeniden ba§ladigimiz bir §ey ir;in mi? Rasulul
lah (s.a.) : Bitip tamamlanmi§ bir i§ ir;in, demi§. Suraka demi§ ki : Oy- · 
leyse niye r;ah§ahm? Rasulullah (s.a.) §byle buyurmu§ : Her r;ah§B.na 
r;all§tlgi kolayla§tlnlmi§tlr .. Bu rivayeti Muslim, Ebu Tahir kanallyla . .. 
Cabir ibn Abdullah'tan nakleder. 

5 - Be§ir ibn Kab'm Rivayeti : 
ibn Cerir Taberi der ki: Bize Yunus ... Be§ir ibn Ka'b'tan nakletti 

ki; o, §byle demi§ : Gent; iki delikanh Rasulullah'a §byle dediler : Ey 
Allah'm Rasulu; biz kalemlerin kuruyup, kaderlerin ger;tigi bir §ey ir;in 
mi r;ah§ahm, yoksa yenilenen bir §ey ir;inmi? Rasulullah buyurmu§ ki: 
Hay1r kalemlerin kuruyup, kaderler.in ak1p gittigi §ey ir;in. 0 iki deli
kanh; bY,leyse r..iye r;ah§ahm? demi§ler. Rasulullah (s.a.) buyurmu§ ki : 
Qah§m, r;unku her r;ah§ana yaratild1g1 ameli kolayla§tmlmi§tlr. 0 iki 
delikanh; i§te ~imdi ciddiyetle sanllr ve r;ah§mz, demi§ler. 

6 - Ebu Derda'mn Rivayeti : 
imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Heysem ibn Harice Ebu 

Derda'dan nakletti ki, o; ey Allah'm Rasulti goruyor musun biz neye 
r;ah§ahm? Bitip tamamlanmi§ bir §eye mi, yoksa yeni kar§Ila§acagimiz 
bir §eye mi? Rasulullah (s.a.) buyurmu§ ki: Hay1r, bitip tamamlanmi§ 
bir §ey ir;in. Ey Allah'm Rasulti, o zaman r;ah§ma niye? denildiginde, 
buyurmu§ ki : Her ki§i, yaratildigi §ey ir;in hazirlanmi§tlr. Bu hadisin 
bu vecihten rivayetinde Ahmeci ibn Hanbel munferid kalrm§tlr. 

ibn Cerir Taberi der ki : Bize Hasan ibn Seleme .. . Ebu· Derda'dan 
nakletti ki Rasulullah (s.a.) §byle buyurmu§: Gune§in batt1g1 her gtin, 
mutlaka iki melek §byle seslenirler: Bu sesi Allah'm yaratt1g1 butun 
yaratlklar duyar ancak insanlar ve cinler duymazlar: Allah'1m, infak 
edene apmsmdan arb§ ver. Tutana 'da telef ver. Allah Teala bu hususu 
Kur'an-1 Kerim'inde inzal buyurarak: <<Kim verir ve sak1mrsa, en guzeli 
de tasdik ederse; Biz de onu en kolaya muvaffak k1lanz. Ama kim de 
cimrilik eder ve kendini. niustagni sayarsa ve en guzeli yalanlarsa; Biz 
de ona, en gur; olam kolayla§tlnnz.» demi§tir. ibn Ebu Hatim bu hadiSi 
babas1 kanallyla benzer bir isnadla nakleder. 
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7 ibn Abbas'm Rivayeti : 
ibn Ebu Hatim der ki : Bize Tahran'll Ebu Abdullah, Abdullah ibn 

. Abbas'tan nakletti ki; bir adamm hurma agaci vard1 ve bu hurma aga~
larmdan birinin dall fakir, muhtag ama salih bir ki§inin evine sarkard1. 
Adam evine girip hurmasmdan iiriiniinti ahnca, meyvesi dii§er ve fa
kirin ~ocuklan onu allrlard1. Adam agagtan iner ve meyveyi o fakirin 
<;ocuklannm elinden geker ahrd1. Eger gocuk meyveyi agzma gotiirecek 
olursa, adam parmagmi gocugun bogazma sokar ve meyveyi bogazm
dan gekip <;Ikanrdl. Adam hurma sahibinin durumunu Rasulullah'a 
bildirerek §ikayet etti. Rasulullah (s.a .) ona; git, dedi. Rasulullah (s.a.) 
hurma agacmm sahibiyle kar§Ila§tl ve ona dedi ki : Dall falancanm 
evine sarkan hurma agacm1 bana ver de, buna kar§Illk sana cennette 
bir hurma agaci verilsin. Adam dedi ki : Dogrusu onu verdim, ancak 
onun meyvesi benim ho§uma gidiyor. Benim pek gok hurma agac1m var, 
fakat bana anuri iiriiniinden daha sevimli gelen aga<; yak. Rasulullah'm' 
ve hurma sahibinin soziinii dinlemekte alan bir adam peygamberin ar
kasmdan gelip dedi ki : Ey Allah'm Rasulii ; §ayet ben ondan o hurma 
agacm1 satm ahrsam ve aga<; benim alur da anu sana verirsem, ana 
verecegin cennetteki hurma agac1 gibi bir agaci bana verir misin? Ra
sulullah (s.a.) ; evet, dedi. Sanra adam agacm sahibi ile kar§Ila§tl. Her 
ikisinin de bir hurma agac1 vard1. Adam dedi ki : Muhammed (a.s.)in, 
benim fal~ncamn evine sarkan hurma agactma kar§thk, cennette bir 
hurma agaci verdigini sana haber veririm. Ben de ana dedim ki: Ben 
anu sana verirdim ancak anun meyvesi benim c;ak ha§uma · gidiyar. 
Adam sustu. Ve ona dedi ki : ister misin orm satasm? Adam; hayir, 
ancak bana bir §ey verilirse satanm, ama anu verecek kimsenin bulu
nacagmi sanmiyorum, dedi. 0 dedi ki : Ne istersen o senindir. 0; kirk 
hurma agaci, dedi. Adam; biiyiik bir §ey yaptm, bir" hurma agacm var, 
ona kar§Illk kirk hurma agac1 istiyorsun. Sonra her ikisi de sustular ve 
arkasmdan konu§maya ba§ladilar. Adam dedi ki: Ben sana kirk hurma 
agac1 verecegim. Agag sahibi dedi ki : Eger dogru soyliiyorsan bana 
§ahid gaster. 0 emretti de bazt insanlat~geldiler. 0 gelenlere dedi ki : 
~ahid olun, ben dall falanca oglu falancanm evine sarkmi§ olan bir 
hurma agacma kar§tllk kirk hurma agactmt ona veriyorum. Sanra; ne 
dersin? dedi. Hurma agacmm sahibi; raz1 oldum, dedi. Sanra §6yle dedi : 
Benimle senin aranda ah§-veri§ olmu§ degildir, aynlma. Allah senin 
cezam versin, ben senin o eve sarkan hurma agacma kar§thk sana ktrk 
hurma agac1 verirken ahmak degildim. Hurma agacmm sahibi dedi ki : 
Ben, ancak istedigim aga<;tan ktrk tanesini verirsen ona raz1 olurum. 
Adam dedi ki : Ayaga kalkmt§ olan hurma agaglarmdan verecek misin? 
Sonra adam bir sure du rdu ve dediki : Ayaga kalkmt§ olanlardan ktrk 
tanesi senindir. ~ahidleri g·etirip ona ayaga kalkmt§ ktrk hurma agac1 

sa 
Ill 

la 
h 
d< 
la 
H: 
di 

S1 
AI 
lii 
ki 
ki 
be 
Ar 
le1 
en 

ca 
de 

'/ 

I.,.: 

'' •• 

te 

r il 



Ley!, 1-11 ) HAD!SLERLE KUR'AN-I KERlM TEFS1R1 8491 

sayd1. Ayr1hp gittiler. Adam Rasulullah'a gelip dedi ki : Falancamn evi
ne sarkan hurma agac1 benim aldu, ben anu sana yeriyarum. RFlSU.lul
lah (s.a.) ev sahibine gidip dediki : Hurma agac1 senin ve ailJnindir. 
ikrime der ki : ibn Abbas, bu alay i.izerine Allah Azze ve Celle'nin : ccAn
dolsun bi.iri.iyi.ip ortti.igi.i zaman geceye ... Biz de ana en gi.i~ alam kolay
la§tmnz.,, ayetinin bulundugu sure sanuna kadar indi, dedi. ibn Ebu 

· Hatim bu hadisi bOylece rivayet ederse de bu, ger~ekten garib bir ha
distir. 

ibn Cerir Taberi der ki : Anlatlld1gma gore bu ayet, Ebubekir es
Slddik hakkmda nazil almu§tur. ~yle ki: Harun ibn ibdris . .. Amir ibn 
Abdullah ibn Zi.ibeyr'den nakletti ki; Hz. Ebubekir Mekke'de iken mi.is
li.iman alan ya§h kadmlan ve ihttyarlan azad ederdi. Babas1 ona dedi 
ki: Evlad1m sen hep gi.i~si.iz insanlan azad ediyorsun, gi.i~li.i kuvvetli 
ki§ileri azad etsen de onlar seninle durup seni savunsalar ya? Hz. Ebu
bekir dedi ki : Babac1g1m, ben yalmzca Allah katmda alam istiyorum. 
Amir ibn Abdullah ibn Zi.ibeyr der ki: Ailemden baz1lan bana nakletti
ler ki; bu hadise i.izerine §U ayet nazil olmu§: ((Kim verir ve sak1mrsa, 
en gi.izeli de tasdik ederse; Biz de onu en kolaya muvaffak k1lanz.n 

((Halbuki di.i§ti.igi.i zaman, mall a kimseye asla fayda vermez.)) Mi.i
cahid der ki : CHdi.igi.i zaman. Ebu Salih ve Malik de, Zeyd ibn Eslem' 
den naklen derler ki: Cehenneme yuvarland1g1 zaman. 

12 - Suphesiz ki Bize dii!?en, sadece dogru yolu gos-
termektir. 

13 - Ve hi<; !?iiphesiz ahiret de, dunya da Bizimdir. 
14 - Sizi alevler sa<;an ate!?le uyard1m. 
15 - Oraya ancak en azg1n olan girer. 
16 - Yalanlay1p yuz <;evirmi!? olan, 
17 - En <;ok sak1nan ise; ondan uzak tutulur. 
18 - Ki o, mahn1 ten1izlenmek i<;in verir. 
19 - O'nun nezdinde, bir kimsenin kar!?Ihk olarak ve

r ilecek hi<; bir nimeti yoktur. 
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20- Ancak yuce Rabb1n1n ho~nudlugunu gozetmek 
ic;indir. 

21 - Elbette kendisi de · ho~nud olacaktlr. 

<<~iiphesiz ki Bize dii~en, sadece dogru yolu gostermektir.,, Katade 
der ki; bizim vazifemiz, yalmzca helal ve _hararm a<;1klamakbro Ba~ka
lan da dediler ki: Kim hidayet yoluna siiluk ederse; Allah'a vas1l oluro 
Onlar bu ayeti Allah Teala'mn ~u kavli gibi yorumlami~lard1r : ((Yolun 
dogrusunu gostermek Allah'a aittiro" (Nahl, 9) ibn Cerir Taberi boyle 
nakledero 

((Ve hi<; ~iiphesiz ahiret de, diinya da Bizimdir." Her ikisi de Bizim 
miilkiimiizdiir ve her ikisjne de tasarruf yetkisi Bizdediro 

((Sizi alevler sat;an ate~le uyard1m.11 Miicahid; parlak ate~le, demi~
tiro imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Muhammed ibn Ca'feroo o 
Nu'man ibn Be~ir'den nakletti ki, o; Rasulullah (soao)m hutbe okuyup 
~oyle buyurdugunu i~ittim, demi~tir: Ben sizi ate~le korkuturum, ate~le · 
korkuturum, ate~le korkuturumo Hatta bir ki~i <;ar~Ida. olsayd1, benim 
~u bulundugum yerden onun sesini i~itirdim o Sonra ~oyle dedi : Hatta 
yiin veya ipekten bir elbisesi boynunun iizerindeydi de ayagmm oniine 
dii~tiio imam Ahmed ibn Han bel der ki: Bize Muhammed ibn Ca'fer 0 0 0 

Nu'man ibn Be~ir'in hutbe okuyarak; Rasulullah (s.a .)m §oyle buyur
dugunu i~ittim, demi~tir : K1yamet giiniinde cehennem halkmm azab 
bak1rmndan en kolay olam; ayagmm tabanma iki koz konup ta bu
nunla beyni kaynatllan ki~idiro Bu hadisi Buhari rivayet edero 

Muslim der ki: Bize Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe .. o Nu'man ibn Be
§ir'den nakletti ki; Rasulullah (soao) ~oyle buyurmu~ : Cehennem ehli
nin azab bak1mmdan en onemsiz olam o kimsedir ki; onun ate~ten iki 
pabucu; iki tasmas1 vard1ro Bu ate~ten dolay1 onun beyni tlpk1 kazanm 
kaynad1g1 gibi kaynaro 0 kendisinden daha <;Ok azab <;eken birinin bu~ 
lunacagm1 gormezo Halbuki o, cehennem ehli i<;erisinde azab1 en kolay 
oland1ro 

((Oraya ~ncak en azgm olan girero'' Her tarafmclan ku~at1larak ora
ya ancak en azgm ki§i girdirilir 0 Allah Teala bu en azgm1 tefsir ederek 
buyu"uyorki : ((Yalanlay1p yiiz <;evirmi§ olano" Kalbiyle yalanla}'lp or
ganlari ile onu yapmaktan yiiz <;evirmi§ olano 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Hasan ibn Musa .. o Ebu Hii
reyre'den nakletti ki; Rasulullah (soao) §6yle buyurmu~ : ~akiden ba§
kasl cehenneme girmezo ~aki kimdir? denilince de, buyurmu§ ki: Al
lah'm emrine itaat olmayan her ameli i§leyen Allah'a isyam terket
meyen ki~idir 0 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Yunus ooo Ebu Hiireyre'den 
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nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: K1yamet giinii isyan edip 
kac;andan ba§ka herkes cennete girer. Ey Allah'm Rasulii kim kac;ar? 
dediklerinde; buyurmu§ ki : Kim bana itaat ederse, cennete girdi, kim 
de bana isyan ederse, kac;tl. Buhari bu hadisi Munammed ibn Sinan ka
nahyla Fiileyh'ten nakleder. 

crEn c;ok sakman ise; ondan uzak tutulur.)) Qok sak1mp annan ve 
kac;man kimse cehennemden uzakla§tlnlacaktlr. Sonra Allah Teala bu 
ayeti §U kavli ile tefsir ediyor: 

<<Ki o, mahm temizlemek ic;in verir.>) Mahm Rabbma itaat ugrunda 
harcar ki Allah'm kendisine lutfettigi din ve diinya ile ilgili olarak hem 
kendini hem de mahm temizlesin. 

crOnun nezdinde bir kimsenin kar§lhk olarak verilecek hie; bir ni
meti yoktur.)) Onun mahm harcamasmm sebebi, kendisini ma'rufa iten 
bir kar§Illgm bulunmas1 degildir. 0, bunun ic;in vermez. Onu buna sev
keden §ey yalmzca : 

((Ancak yiice Rabbmm ho§nudlugunu gozetmek ic;indir.11 Ahiret di
yarmda, cennet bahc;elerinde Rabb1m gorebilmek .arzusuyla bunu verir. 

((Elbette kendisi de ho§nud olacaktlr.)) Bu nitelikle nitelenen kimse 
de elbette ho§nud olacakt1r. 

Pekc;ok tefsir sahibi bu ayetlerin Ebubekir es-S1ddik hakkmda nazil 
oldugunu bildirirler. Hatta baz1lan miifessirlerin bu konuda icma' et
mi§ olduklanm soylerler. Herne kadar Ebubekir'in bu ayette zikredilen
lerin arasmda bulundugu §iiphesiz ise de ayetin biitiin iimmete te§mili 
daha evlad1r. Qiinkii laf1z, umum ifade eden bir lafizdir ve bu umum 
ifade eden laf1z Allah Teala'nm §U kavlidir : <<En c;ok sakman ise; ondan 
uzak tutulur. Ki o, mahm temizlemek ic;in verir. Onun nezdinde, bir kim
senin kar§lhk olarak verilecek hie; bir nimeti yoktur. >) Ne var ki bu iimme
tin onde gelenleri ve ilkleri bu niteliklerde ve diger ovgiiye laYik vaslflar
da herkesten one gec;mi§lerdir. ~iiphesiz ki Ebubekir es-S1ddik sakmari, 
kerim, comerd, mahm mevlasma itaat ic;in sarfeden, Rasiilullah'I destek
lemek ic;in harcayan, birisi idi. 0, yiice Rabbmm nzasm1 umarak nice dir
hem ve dinanm harcaml§tlr. insanlardan hie; bir kimsenin onun iizerinde 
kar§lhk olarak verilmesi gereken bir minneti yoktur. Buna kar§lhk onun, 
oteki kabilelerin efendilerine ve reislerine iistiinliigii ve ihsam vard1r. 
Bu sebepledir ki Hudeybiye miisalahasmm yap1ld1g1 giin, Sakif kabile
sinin efendisi olan Urve ibn Mesruk ona §6yle demi§ti: Allah'a andolsun 
ki; eger benim yammda senin bir elin olmasayd1 ve ben onunla kar§lhk 
vermemi§ olsayd1m mutlaka sana icabet ederdim. Halbuki Ebubekir es
Slddik soziinde ona c;ok ag1r davranrm§tlr. Onun arap kabilelerinin reis
leri ve efendileriyle hali boyle olunca, ba§kalanna kar§l durumu nas1l 
olacaktlr? Bu sebeple Allah Teala : uOnun nezdinde, bir kimsenin kar
§Ihk olarak verilecek hie; bir nimeti yoktur. Ancak yiice Rabbmm ho§-
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nudlugunu gozetmek i~indlr. Elbette kendisi de ho§nud olacaktlr.n bu
yurmu§tur. Buharl ve Mtislim'in Sahih'inde Rasulullah (s.a.) buyurur 
ki: Kim, Allah: yolunda bir ~ift §ey harcarsa cermet bek~ileri onu ~a~
nrlar ve derler ki: Ey Allah'm kulu i§te bu, haymhr. Ebubekir dedi ki: 
Ey Allah'm Rasulu; bundan zaruri olarak ~agmlanlara ne var? Oradan 
herkes ~a~nlacak mid1r? Rasulullah (s.a.) dedi ki: Evet senin de onlar
dan olmaru umanm. 

iZAHI - ----

Bu ayette iki mes'ele vard1r : 
Birinci Mes'ele : Bizden (ehl-i sunnet) mufessirler bununla Hazreti 

Ebubekir (r.a.)in kasdedildigi konusunda icma' etmi§lerdir. tyi bil ki; 
§ia'run tamam1 bu rivayeti red ederler ve derler ki : Bu ayetler Ebu 
Talib oglu Ali (aleyhisselam) hakkmda nazil olmu§tur. Bunun delHi 
Allah Teala'nm <<Onlar; zekatlar1ru verenler ve rtiku' edenlerdir.>> (Mai
de, 55) kavlidir. Zira "En ~ok sakman ise; ondan uzak tutulur. Ki o, 
mahru temizlenmek i~in verir.)) kavli, Allah Te8.la'run "Zekat· veren, ru
ku' edenlerdir.>> kavl_i ile i§A.ret edilenleri gostermektedir. Benim bulun
dugum bir yerde, onlardan (~ia) baz1lan bOyle deyince, dedim ki: Akli 
delil getirme yolu ile bu ayetten hazreti Ebubekir'in kasdedildigi a~1ktlr . 

Bu §Oyle ifadelendirilebilir : Buradaki "En ~ok sakman>> kavlinden mak
sad, mahlukatm en tisttinu demektir. Durum bOyle olunca, bununla 
Ebubekir'in kasdedilmi§ olmas1 gerekir. Bu iki onctil . dogrulamrsa, kas
dedilen huslis da dogrulamr. Biz buradaki "En ~ok sakmann kavli ile 
mahlukatm en degerlisinin kasdedildigini soyledik. <;tinku Alllih Teala:, 
"Ger~ekten Allah katmda en degerliniz; O'ndan' en ~ok korkaruruzdlr.n 
(Hucurat, 13) buyurmu§tur. En degerli ise en tistun olaridlr. Binaenaleyh 
kim Allah'tan daha ~ok korkarsa, onun en ustun olmas1 gerekir. ~ayet 
denilirse ki : Ayet-i kerime en degerli olarun, en ~ok Allah'tan korktu
guna delalet ediyor. Bu ise en ~ok Allah'tan korkarun, en degerli _olma
Siru gerektirmez. Biz deriz k1: tnsarun Allah'tan en ~tok korkar olmas1 
niteligi, bilinen ve gortilen bir niteliktir. Ama en degerli olmas1 niteligi 
bilinmez ve gortilmez. Bilinenden hareketle, bilinmeyenden haber veril
mesi giizel bir metoddur. Ama tersi yarar saglamaz. Binaenaleyh aye
tin takdiri §Oyle olur : Sanki Allah katmda kimin daha degerli oldugu 
konusunda bir §Uphe dogmu§ da bunun i~in <<En ~ok sakmann denil
mi§tlr. Durum bOyle olunca ayetin takdiri §Oyle olur: Sizin Allah'tan 
en ~ok korkup sakmarumz, Allah katmda en degerli olaruruzd1r. 6yley
se burada zikredilen <<En ~ok sakmarumzl) ta'birinjn Allah katmda 
mahlukatm en iistunu olmas1 icabeder. Buna dayah olarak biz deriz ki : 
Bununla Hz. Ebubekir'in kasdedilmi§ ·olmast gerekir. Zira timmet, Ra
sulullah'tan sonra yarattklann en degerlisinin ya Ebubekir ya Ali oldu-
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~u konusunda icma' etmi§tir. Bu ayetin Ebu Talib oglu Ali'ye hamledil
mesi miimkiin olmad1gma gore. Ebubekir'c hamledilmi§ olmas1 belir
ginlik kazamr. Biz Ebu Talib oglu Ali'ye hamledilmesi imkans1zdlr de
dik, c;iinkii Allah Teala, ayetin devammda en c;ok sakman kimselerin 
niteligi olarak «Onun nezdinde, bir kimsenin kar§Ihk olarak verilecek 
hie; bir nimeti yoktur. n buyuruyor. Bu nitelik, Ebu Talib oglu Ali hak
kmda dogrulanamaz. Zira o, peygamberin gozetiminde yeti§mi§ti. Pey
gamber onu babasmdan almi§, yedirmi§, ic;irmi§, giydirmi§ ve terbiye 
etmi§ti. DolaYisiyla peygamber, kar§1hg1 Odenmesi gereken bir nimetle 
omi nimetlendirmi§ti. Hazreti Ebubekir'e gelince Hz. Peygamberin onun 
iizerinde diinyevi hie; bir yiikii yoktu. Aksine Hz. Ebubekir Rasulullah 
yolunda infakda bulunuyordu. Ama Rasulullah'm Hz. Ebubekir iizerinde 
hidayet ve dine ir§ad nimeti vard1 ki bu, Allah Teala'nm «Buna kar§l 
ben sizden bir iicret istemiyorum.)) (~uara, 109, 127) kavline binaen 
kar§Ihk gerektirmezdi. Burada sozkonusu edilen nimet mutlak anlam
da nimet degil, kar§Ihgl odenen nimettir. Binaenaleyh biz bu ayetin 
Ebu Talib oglu Ali'ye uygun dii§meyecegini ogrenmi§ bulunuyoruz. Bu 
ayetle yaratlklarm en iistiiniiniin kim oldugunun kasdedildigi sabit bu
lunduguna gore ve bu iimmetin en iistiiniiniin Ebubekir veya Ali ol
duklan da sabit bulunduguna ve bu ayetin Hz. Ali ic;in uygun dii§me
digi de sabit olduguna gore; onun Hz. Ebubekir'e hamledilmesi gerek
tigi ac;1ga c;1kar. Yine ayetin delaletiyle Hz. Ebubekir'in bu iimmetin en 
llstiinii oldugu sabit olur. Bu konudaki rivayet §Oyledir: Hz. Bilal, Ab
dullah ibn Ced'an'm kolesi idi. 0 putlara saldirmi§tl. Mii§rikler onun 
yapt1g1 §eyi efendisine §ikayet edince, efendisi onu mii§riklere vermi§ti. 
Aynca ilahlarma kurban etmek iizere yiiz ·de deve vermi§ti. Mii§rikler 
on u almi§lar ve yaz s1cagmda i§kence etmeye ba§lami§lardl. 0 ise; Allah 
birdir, Allah birdir, diyordu. Rasulullah (s.a.) ona rastlaYinca; bir olan 
seni kurtanr, bir alan seni kurtanr, demi§ti. Sonra Rasulullah (s.a.) 
Hz. Ebubekir'e Bilal'in Allah yolunda i§kenceye ma'ruz kald1g1m belirt
rni§, Ebubekir de bir okka altm vererek onu mii§riklerden satm almi§tl. 
Mii§rikler dediler ki: Ebubekir Bilal'in ona sagladlg1 bir imkandan do
laYI yapt1. Bunun iizerine «O'nun nezdinde, bir kimsenin kar§Ihk olarak 
·erilecek hie; bir nimeti yoktur. n ayeti indirildi. ibn Ziibeyr minberde 
ken §oyle derdi : Hz. Ebubekir kolelerden giic;siiz olanlan satm ahr ve 
had eQ~rdi. Babas1 ona dedi ki: Yavrucugum, ba§kalarma kaf§l senin 
1rtm1 koruyacak kimseleri satm alsan? Ebubekir dedi ki: Ben, benim 
rt1m1 koruyacak olam azad ediyorum. Bunun iizerine i§bU ayet nazil 

o du. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, XXXI, 204, 205) 

--------~Oo---------

LEYL SiJRESiNiN SONU 



DUHA SURESi 

(Mekke'de nazil olmu~tur.) 

Bize Ebu'l-Hasan Ahmed ibn Muhammed ibn Abdullah ibn Ebu 
Bez.ze el-Mukri' nakletti ki; o, ikrime ibn Selman'dan o da ismail ibn 
Kostantin ve ~ibr ibn Abbad'a okumm~ . Duha suresine gelince her ikisi 
bana dediler ki: Kur'an'1 bitirinceye kadar her surenin sonunda tekbir 
getir. <;iinku biz Ali ibn Kesir'den okuduk da, o bize bunu emretti, ken
disinin Mucahid'den okudugunu ve onun da boylece emrettigini bil(jirdi. 
Mucahid de ona Ali ibn Abbas'tan okuyup onun kendisine bunu emret
tigini bildirmi§. Ona da ibn Abbas, Ubeyy ibn Ka'b'tan okuyup onun 
kendisine bOyle emrettigini haber vermi§. 0 da Rasulullah (s.a.)tan oku
mu§ ve Rasulullah (s.a.) ona boyle yapmasm1 emretmi§. Bu hadiste 
Ebu'l-Hasan Ahmed ibn Muhammed ibn Abdullah el-Bezzi mtinferid 
kalrm§tlr. Kastm ibn Ebu Bezze'nin ~ocuklarmdan olan bu zat klraette 
imamdl. Hadis konusuna gelince Ebu Hatim er-Razi onu zaytf sayrm§tlr. 
Ve; ben, ondan hadis rivayet etmem, demi§tir. Ebu Ca'fer el-Akili de 
onun hadisinin munker oldugunu soylemi§tir. Ancak ~eyh ~ihabeddin 
Ebu ~arne, ~a:ttbiyye ~erh'inde imam ~afii'den nakleder ki; o, namazda 
tekbir getiren bir adam1 duymu§ ve; guzel yaptin, sunnete uygun dav
randm, demi§tir. Bu ifade hadisin sahih olmasm1 gerektirir. Sonra Kurra 
bu tekbirin yeri ve keyfiyeti konusunda ihtilaf etmi§lerdir. Baz1lar1; 
Leyl suresinden i'tibaren tekbir getirilir, derken, digerleri de ; Duha 
sfuesinin sonuildan i'tibaren getirilir, deml§lerdir. Tekbirin keyfiye~ine 
gelince; baz1lan. yalmzca Allahu Ekber demekle yetinilecegini soylerken, 
bazllar1 da Allahu Ekber La 'ilahe illallahu Allahu Ekber, denilecegini 
bildinni§lerdir. Duha sllresinin ba§mdan i'tibaren tekbir getirilmesi mu-

Tefstr, C. XV, F : 533 
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nasebetiyle Ferra der ki : Rasulullah (s.a.)a bir sure vahiy gelmeyip ge
cikince melek ona : «Andolsun ku§luk vaktine, ve sukuna erdiginde ge
ceye . .. » suresini getirmi§. Rasulullah (s.a.) ta sevinr; ve ne~j'esinden tek
bir getirmi§. Bu haberin sahih veya zay1f oldugu konusund,a hukum " 
verilebilecek kesin bir senedle nakledilmi§ degildir. Allah en iyisini .bi
lendir. 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 

1 - Andolsun ku!?luk vaktine, 
2 - Ve sukuna erdigirrde geceye ki, 
3 - Rabb1n serii ne terketti, ne de danld1. 
4 - Ahiret elbette senin i<;in diinyadan daha hay1rlld1r. 
5 - Suphesiz Rabb1n, sana verecek ve sen, ho!?nfld 

olacaks1n. 
6 - 0, seni 6ksiiz bulup ta bannd1rmad1 m1? J 

7 - Seni !?a!?1rm1!? bulup ta dogru yola eri!?tirmedi mi? 
8 - Seni fakir bulup ta zenginle!?tirmedi mi? 
9 - 0 halde sak1n yeti:me kahretme. · 
10 - V e bir !?ey isteyeni azarlama. 
11 - Bununla beraber Rabb1n1n nimetini anlat. 
imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Nuaym .. . Esved ibn 

Kays'tan nakletti ki; o, Cundeb'in §6yle dedigini i§ittim, demi§tir : Ra
sulullah (s.a.) rahats1zlamp bir veya iki gece k1yama kalkmadL Bir ka
dm gelip dedi ki : Ey Muhammed, senin §eytanmm seni terketmi§ ol
dugunu mu goruyorum? Bunun uzerine Allah Azze ve Celle: «Andolsun 
ku§luk vaktine ve sukuna erdiginde geceye ki, Rabbm seni ne terketti, 
ne de danldu' ayetini inzal buyurdu. Buhari, Muslim, Tirmizi, Nesei, 
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ibn Ebu Hatim ve ibn Cerir Taberi bu hadisi muhtelif yollarla Ciindeb 
ibn Abdullah'tan naklederler. Bir ba§ka rivayette de Siifyan ibn Uyey
ne, Esved ibn Kays'tan nakleder ki; o, Ciindeb'in §6yle dedigini i§itmi§: 
Cebrail (a.s.) bir sure peygambere geli§i geciktirdi. Mii§rikler dediler 
ki : Muhammed'e veda edildi. Bunun iizerine Allah Teala : «Andolsun 
ku§luk vaktine ve siikuna erdiginde geceye ki, Rabbm seni ne terk etti, 
ne de danldl.ll ayetini indirdi. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Said el-E§ecc ve Amr ibn Abdul- · 
lah ... Esved ibn Kays'tan naklettiler ki; o, Ciindeb'in §Oyle dedigini 
i§itmi§ : Rasulullah (s.a.) bir ta§ atarak dedi ki : Sen ancak kanayan 
bir parmaksm ve neye ugradmsa Allah yolunda ugradm. Ciindeb der 
ki: iki veya tic; gece kalkmaks1zm oylece kaldl. Bir kadm dedi ki : Ne 
oluyor §eytammn seni terketmi§ oldugunu goruyorum. Bunun iizerine: 
«Andolsun ku§luk vaktine ve siikuna erdiginde geceye ki, Rabbm seni, 
ne terketti, :q,e de danldL» ayeti nazil oldu. ifade, Ebu Said'e aittir. 

Denilir ki : Bu kadm Ebu Leheb'in kans1 Ummu Cemil'dir. Ve yine 
nakledilir ki; peygamberin parmag1 kanami§. Vezinli oldugunda ittifak 
olunan bu soziin peygamberden sad1r oldugu Buhari ve Miislim'in Sa
.hih'lerinde sabittir. Ancak garib olan, burada bu soziin peygainberin 
geceleyin kalkmaYl terketmesi nedeniyle soylenmi§ olmas1 ve bu sure
nin nuzulii ile ilgi kurulmas1d1r. ibn Cerir Taberi'nin rivay~tine gelin
ce, o der ki: Bize ibn Ebu ~evarib ... Abdullah ibn ~eddad'dan nak}etti 
ki; Hz. Ai§e Rasulullah (s.a.)a; ne oluyor, Rabb1m sana danld1 m1? de
mi§. Bunun iizerine : «Andolsun ku§luk vaktine ve~ sukune erdiginde 
geceye ki, Rabbm seni ne terketti, ne de danldL» ayeti inzal buyurul
mu§tur. Yine ibn Cerir Taheri der ki : Bize Ebu Kiireyb .. . Urve'den 
nakletti ki; Cebrail (a.s.) bir sure gecikince Rasulullah (s.a.) §iddetli 
olarak sarslldl. Bunun iizerine Hz. Hadice dedi ki : Simin durumundan 
anlad1g1m kadanyla Rabbmm -sana danld1gm1 samyorum. Bunun iize
rine i§te bu sure nazil oldu. Bu iki §ekliyle bu hadis miirseldir. Hz. 
Hadice'nin boyle soyledigi zabtedilmi§ degildir. Ya da bunu· soylediyse 
iiziintu ve kederinden soylem\§tir. Allah en iyisini bilendir. 

Ebu ishak'm da ic;inde bulundugu selef'ten baz1lan naklederler ki ; 
bu sure Cebrail (a.s.)in Rasulullah'a Allah'm kendisini yaratmi§ oldugu 
SUrette goriinerek indirdigi sureler.den birisidir. Ona yakla§ffil§ -Ve tahtta 
iken iizerine sarkarak gelmi§tir. Ve kuluna vahyedecegini vahyetmi§tir. 
i§te o vahyettigi §ey bu suredir. Avfi, ibn Abbas'tan nakleder ki ; Rasu
lullah · (s.a.)a Kur'an nazil olu;nca birkac; gun Cebrail (a.s.) gelmedi. 
Rasulullah (s.a.) bundan muteessir oldu. Mii§rikler dediler ki : Rabbi 
ona danld1 da terketti. Bunun iizerine Allah Teala «Rabbm seni ne 
terketti, ne de danldl. )) ayetini indirdi. 

Burada- Allah Teala ku§luk vaktine ve bu esnada beliren aydmhga 



9500 (CUz: 30; Sure: 93 

kasem ediyor sonra da : «Ve siikuna erdiginde geceye» buyuruyor. Sa
kinle§ip karard1gmda geceye. Miicahid, Katade, Dahhak, ibn Zeyd ve 
ba§kalari boyle derler. Bu ifade Allah'm·lier ikisine de giiciiniin yetti
ginin · a~Ik delilidir. T1pk1 Allah Teala'mn : «Andolsun biiriiyiip orttiigii 
zaman geceye, a~Ild1g1 zaman giindiize .>> (Leyl, 1-2) kavli ile <<Sabah1 
yanp ~1karandlr . Geceyi bir siikun, giine§i ve ay1 da vakit ol~iisii kil
mi§tlr. i§te bu; Aziz, Alim olanm takdiridir.n (En'am, 96) buyruklannda 
oldugu gibidir. 

«Rabbm seni ne terketti, ne de danldu> Seni ne b1raktl, ne de san.a 
klZdl. 

«Ahiret elbette senin i~in diinyadan daha hay1rhd1r.» · Obiir diinya 
senin i~in bu diinyadan daha haytrhd1r. Bunun i~in Rasulullah (s.a.), 
diinyada insanlann en zahidi ve diinyay1 en ~ok terkeden kimse idi. 
Nitekim oun siretinden bu a~1k~a anla§Ilmaktadlr. Yine Allah'm Rasulii, 
diinyamn sonuna kadar diinyada kahp sonra cennete gitmekle Aziz ve 
Celil olan Allah'a gitme arasmda muhayyer biraktldigmda; o, Allah 
katlm bu a§agllik diinyaya tercih etmi§tir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Yezid ... ~bdullah ibn Ab
bas'tan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) bir hasmn iizerine uzanmi§tl da 
has1r yan tarafmda bir iz b1rakrm§tl. Uyamnca ben onun yamm oguyor 
ve diyordum ki : Ey Allah'm Rasulii, bizi ~ag1rsaydln da §U hasmn iize
rine bir §ey serseydik. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Baria · ne diinya
dan? Benimle diinyamn misali, bir agacm golgesine· oturan sonra oray1 
b1rak1p gidenin misalidir sadece. Bu h~disi Tirmizi ve ibn Mace, Mes'udi 
kanahyla rivayet ederler. Tirmizi; hasen, sahih bir hadistir, der. 

«~iiphesiz Rabbm sana verecek ve sen ho§nud olacaksm.» Ahiret 
yurdunda Rabbm, senin ve iimmetinin ho§nud olacag1 kadanm vere
cektir. Kendisi i~in .haz1rlanan ikramlara ve kubbeleri i~biikey inciler
den, ~amuru miskten olan · Kevser 1rmag1mn kenarmda oturmak da 
bunlardan birisidir. ileride bu huslis anlatllacaktlr. . 

imam Ebu Amr el-Evzai. .. Abdullah ibn Abbas'tan nakleder ki; 
Rasulullah (s.a.)a kendisinden sonra iimmetinin online a~1lacak hazi
neler gosterildi de, Rasulullah tek tek gosterilen bu hazinelere sevindi. 
Bunun iizerine Allah Teala «~iiphesiz Rabbm, sana verecek ve sen ho§
nud olacaksm.» ayetini indirdi. Allah ona cennette bin kerre bin ko§k 
verdi. Her ko§kte lazrm olan e§ler ve hizmet~iler bulunur. ibn Cerir Ta
heri kendi tarikiyle bu hadisi rivayet eder ki, bu hadisin Abdullah ibn 
Abbas'a isnad1 sahihtir. Buna benzer rivayetler ancak tevkifi olarak 
soylenir. 

Siiddi, ibn Abbas'tan nakleder ki; Rasulullah'm ho§nlid oldugu 
§eylerden birisi de Ehl-i Beyt'inden kimsenin cehenneme girmemesidir . 

•. ibn Cerir Taheri ve ibn Ebu Hatim bunu rivayet ede:r;ler. Hasan bunun-
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la §efaatm kasdedildigini sdyler. Ebu Ca'fer el-Bak1r da boyle demi§tir. 
Ebu Bekr ibn. Ebu ~eybe dedi ki: Bize Muaviye ibn Hi§am ... Al;>

dullah'tan nakletti ki; RasUlullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur : Ben; oyle 
bir ailenin mensubuyum ki Allah bizim ic;in dunyaya kar§Ihk ahireti 
tercih etmi§ ve «~U.phesiz .Rabbm, sana . verecek ve sen ha§nud alacak_
sm.» buyurdu. 

Sanra Allah Teala, kulu ve Rasulu Muhammed'e nimetlerini saya
rak buyuruyar ki.: «0, seni oksuz bulup ta bannd1rmadl m1?» ~oyle ki, 
Rasulullah · (s.a.) anasmm karnmda iken babas1 vefat etmi§ti. Dogduk
tan sanra vefat ettigi ·de soylenir. Sanra a altl ya§mdayken annesi Vehb 
k1z1 Amine vefat etti. o, sekiz ya§mda dedesi Abdulmuttalib'in olumu
ne kadar dedesinin karumas1 altmdaydL Bilahere amcas1 Ebu Talib anu 
karumu§tur. Ebu Talib anu destekleyip karumu§, degerini yuceltip sayg1 
gostermi§ ve k1rk ya§mda Allah'm onu pey'gamber olarak gondermesin
den sanra kavminin kendisine eziyet etmelerine engel almu§tur. Bu, Ebu ~ 
Talib de putperest kavminin dinindendi ama hepsi, Allah'm guzel tak
diri ve tedbiri ile almu§tu. Nihayet hicretten az bir muddet once Ebu 
Talib de vefat etti. Kurey§'in bilgisiz ve beyinsizleri ana saldmnca Allah 
Teala, anlarm _arasmdan Evs ve Hazrec kabilesinden mute§ekkil alan 
Ansar'm. Ulkesine hicret etmesini uygun buldu. Nitekim Allah Teala, 
kanununu en mukemmel §ekilde icra etti. Rasulullah (s.a.) Ansann 
ulkesine gelince, onlar kendisini karuyup destek aldular ve c;evresini 
sararak onunde ·Allah nzas1 ic;in muharebe .ettiler. BU. tUn bunlar Al
lah'm anu karuyup muhafaza etmesinin v~ deger vermesinin ifadesiydi. 

I <<Seni §a§Irml§ bulup ta dagru yala eri!?tirmedi mi?» Bu ayet, Allah 
Teala'nm §U kavli gibidir: cci§te boylece Biz, sana da emrimizden bir 
ruh vahyettik. Sen kitab nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat Biz anu, 
kullan_rmzdan diledigimizi hidayete eri§tirdigimiz bir nur k1ld1k. ~up
hesiz ki sen, dosdagru bir yalu gostermektesin.» (~ura, 52). Baz1lan da 
dediler ki: Bundan maksad, Rasulullah (s.a.)m kuc;uk iken Mekke'nin 
c;evresinde kaybalup sanra geri donmesidir. Ve yine denildi ki : Hz. Pey
gamber amcas1yla ~am yolundayken kaybalmu§tu. Geceleyin bir deve
ye binmi§ti. iblls gelip anun yalunu degi§tirmi§ti. Nihayet Cebrail gelmi§ 
iblis'i bir salukla Habe§istan'a surmli§tli de sanra kervan yalunu bul
mu§tu. Bu iki gorli§ii de Begavi rivayet eder. 

<<Seni fakir bulup ta zenginle§tirmedi mi?>> Sen muhtac; ve fakir 
birisi iken Allah Teala kendinden ba§kasma seni muhtac; almaktan kur
tarmadl m1? Allah Teala peygamberine, sabreden fakir ve §ukreden zen
gin makamlanm birlikte ihsan etmi§tir. Allah'm salat ve selamlan anun 
uzerine alsun. 

Katade, «0, seni oksiiz bulup ta barmd1rmad1 m1? Seni §a§Irmi§ 
bulup ta dogru yala eri§tirmedi mi? Seni fakir bulup ta zenginle§tir-
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medi mi?n kavli hakkmda §6yle der: Bunlar Allah Azze ve Celle'nin 
peygamberi gondermesinden once Rasulullah'm bulundugu mevki'lerdir. 
ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim bu rivayeti naklederler. Buhari ve Mtis
lim'in Sahih'lerinde Abdtirrezzak kanahyla nakledilir ki; Rasulullah 
(s.a.) §6yle buyurmu§tur : 

Zenginlik, mal c;oklugu degildir. As1l zenginlik; ruh zenginligidir. 
Mtislim'in Sahih'inde Abdullah ibn Amr'dan na~ledilir ki; Rasulullah 
(s.a.) §6yle buyurmu§tur : Mtisltiman olan, yeterince nz1k verilen ve 
Allah'm kendisine verdigine kanaat etmesi saglanan felah bulmu§tur. 

((0 halde sakm yetime kahretme.n Nas1l sen yetim iken Allah seni 
korumu§sa, sen de yetime kahretme, onu ezme, azarlama ve ktic;tim
seme. Aksine ona iyi davran ve merhamet et. Katade der ki: Yetime 
§efkatli bir baba gibi ol. 

((Ve bir §ey isteyeni azarlama.n Yolunu yitirmi§ken Allah seni nasll 
dogru yola eri§tirmi§se, sen de bilgi isteyen ve dogruyu bulmak isteyeni 
azarlama. ibn ishak der ki: ((Ve bir §ey isteyeni azarlama.n kavli zalim, 
mtitekebbir, azgm ve Allah'm zay1f kullarma katl davrananlar gibi· ol
ma, dem~ktir . Katade ise der ki : Miskini merhamet ve yumu~akhkla 
gander. 

«Buminla beraber Rabbmm nimetini anlat.l) Nas1l sen fakir iken 
Allah seni zenginle§tirmi§se, sen de Allah'm sana olan nimetini anlat. 
Nitekim Peygamberden nakledilen duada onun §6yle buyurdugu bildi- · 
rilir : Bizi nimetine §tikreden onunla ov:Unen, kabul eden kullarmdan 
eyle ve onu bize tamamla. 

ibn Cerir Taberi der ki : Bana Ya'kub ... Ebu Nadre'den nakletti 
ki; mtisltimanlar nimetin anlat1lmasm1 nimete §tiktir olarak kabul'eder
lermi§. 

Abdullah ibn Ahmed ibn Han bel der ki : Bize Mansur... Nu'man 
ibn Be§ir'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) minberin tizerinde §6yle de
mi§ : Aza §tikretmeyen c;oga da §tikretmez. insanlara te§ekkur etmeyen 
Allah'a da §tikretmez. Allah'm nimetinden sozetmek §tiktirdtir, onu ter
ketmekse ktiftirdtir. Topluluk rahmet, aynhk azabtlr. Bu hadisin isnad1 
zay1ft1r. 

Buhari ve M_tislim'in Sahih'lerinde Enes ibn Malik'ten nakledilir ki; 
muhacirler §6yle demi§lerdi : Ey Allah'm Rasulti, Ansar mtikafatm hep
sini ald1 gottirdti. Rasulullah (s.a.) buyurmu§ ki : Siz onlara dua edip 
ovdtigtintiz stirece haytr. Ebu Davud der ki : Muslim ibn ibrahim ... Ebu 
Htireyre'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§ : insanlara 
te§ekktir etmeyen Allah'a §tikredemez. Tirmizi, bu hadisi Ahmed ibn 
Muhammed kanahyla Rebi' ibn Mtislim'den nakleder ve; sahihtir, der. 

Ebu Davud der ki : Bize Abdullah ibn Cerrah ... Cabir'den nakletti 
ki ; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§ : Allah kime bir musibet verir de 
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o, bunu anlatlrsa §Ukretmi§ olur. Kim de bunu gizlerse inkar etmi§ olur. 
Ebu Davud bu hadisin rivayetinde miinferid kalmi§tir. 

Ebu Davud der ki : Bize Miisedded ... Cabir ibn Abdullah'tan nak
letti ki; Rasulullah (s.a.) §ayle buyurmu§ : Kime bir §ey verilir de o, 
bunu bulursa ondan vazge~sin, bulamazsa onu avsiin. Kim onu averse . 
te§ekkiir etmi§ olur, kim de gizlerse inkar etmi§ olur. Ebu Davud der ki : 
Bu hadisi Yahya ibn Eyyub ... Cabir'den nakletti. Ebu Davud, ~urah
bil'in begenilmedigi i~in isminin verilmedigini sayler. Bu hadisin riva
yetinde de Ebu Davud miinferid kalmi§tlr. 

«Bununla beraber Rabbmm nimetini anlat. n Miicahid der ki : 
Rabbmm sana vermi§ oldugu peygamberligi anlat. Ondan nakledilen 
bir ba§ka rivayette de; Kur'an'1 anlat, dedigi bildirilir. Leys de ... Hasan 
ibn Ali'den nakleder ki, o; iyi bir §ey yaptlgm zaman, bunu arkada§
lanna anlat, diye mana vermi§tir. Muhammed ibn ishak der ki : Al
lah'm sana verdigi nimet ve peygamberlik ikramm1 insanlara anlat, 
hatlrlat ve ona ~ag1r. Muhammed ibn ishak der ki : Rasulullah (s.a.), 
Allah'm kenc;iisine ihsan ettigi peygamberligi giivendigi ki§ilere gizli 
olarak anlatlyordu. Onun iizerine namaz farz k1lmd1 da o, namazm1 
klldl. 

DUHA SURESiNiN SONU 



iN~iRAH SURESi 

(Mekke'de nibil olmu~tur.) 

Rahman ve Rahim olan Allah'In adiyla. 

1 - Senin gogsunu a<;madik mi? 
2 - Yukunu uzerinden atmadik mi? 
3 -- Ki o senin belini bukmu~tu. 
4 - Ve senin ~anini yukseltmedik mi? 
5 - Muha:kkak ki gu<;lukle beraber bir kolayhk vardir: 
·6 - Elbette gu<;lukle beraber bir kolayllk vardir. 
7 - Oyle ise bo~ kaldin mi hemen koyul, 
8 - Ve Rabbina ko~. 

Allah Teala buyuruyor ki : «Senin gogsunu a<;mad1k m1?)) Senin 
gogsunu a<;1p aydmlatmad1k m1? Geni§, bol ve rahat k1lmad1k m1? Bu 
ifade Allah Teala'nm §U kavli gibid!r : ,,Allah, kimi hidayete erdirmek 
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isterse; onun kalbini islam'a ac;ar.» (En'am, 125) Allah Teala nas1l pey
gamberinin gogsunu ac;1k kilmi§sa, aym §eklide onun getirdigi §eriatl da 
geni§, rahat, musamaha dolu ve kolay bir §eriat kilmi§tir. Onda agir
llklar, s1kmtllar ve zorluklar yoktur. 

Denil~i ki: «Benin gogsunu ac;madlk m1?» kavli ile Mi'rac gece&i 
peygamberin gogsunun ac;1lmasi kasdediliyor. Nitekim isra suresinde 
Malik ibn Sa'saa'nm rivayet ettigi hadis ge~mi§ti. Tirmizi bu rivayeti bu 
ayetin tefsirinde irad eder. Bu, her ne kadar gerc;ek olsa da yukandaki 
mana ile bunun arasmda bir c;eli§ki yoktur. Mi'rac gecesi peygamberin 
gogsunlin ac;1lmas1 da Allah'm peygamberinin gogsunu ac;mas1 cumle- · 
sinden bir haldir. Onda meydana gelen ma'nevi aydmllktan kaynaklan
maktadlr. Allah, en iyisini bilendir. 

Abdulla~·J:bn imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Muhammed 
ibn Abdurtahim Ebu Yahya el-Bezzar... Ubeyy ibn Ka'b'tan nakletti 
ki; Ebu Hureyre kendisinden ba§ka kimsenin soramayacag1 §eyleri Ra
sulullah (s.a. J a sorard1. Bir seferinde dedi ki : Ey · Allah'm Rasulu; nu
buvvet konusuyla ilgili ilk gordugun §ey nedir? Rasulullah (s.a.) duz 

· oturup dedi ki: Ey Ebu Hureyre; sen bir sual soruyorsun. Dogrusu ben, 
on ya~mdan birkac; ay almi§ken c;ole dli§tlim. Ve ba§Imm listUnden bir 
konu§ma duydum. Baktlm ki bir adam diger adama; o, o mu? diyor~ 
Adam; evet, deyince ikisi beni kar§Iladllar. Hie; bir yarat1kta gormedigim 
bir c;ehre ve hie; bir yarat1kta bulmad1g1m bir ruh ve hie; bir yerde gor
medigim elbiseleri vard1. Yuruyerek bana dogru geldiler. Nihayet her 
biri benim bir bacag1m1 tuttu, ama hie; birinin tuttugunun farkmda 
degildim. Biri arkada§ma dedi ki : Yatmn. <;ekmeksizin ve zorlamak
sizm beni yat1rd1lar. Biri digerine dedi ki : Gogsunu yar. ikisinden birisi 
gogsume uzand1 ve benim gordugume gore kan akmaks1zm ve agn duy
maksizm gogsumu yard1. Adam dedi ki : i:c;indeki kin ve hasedi <;1kar. 
0 da p1htl §eklinde bir §ey c;1kardi, sonra tutup att1. Daha sonra adam 
digerine dedi ki: Merhamet ve §efkati girdir. Bir de baktrm ki, gumu§e 
benzer bir §eY c;1kard1. Sonra benim sag ayag1mm ba§ parmagm1 tUre
tip; salim olarak kalk, dedi. Ben, boylece kalk1p ko§tum. Kuc;uge §efkat, 
buyuge merhamet dolu olarak. 

«Yukunu uzerinden atmad1k m1?» Bu ifade Allah Teala'mn : «Ta 
ki, Allah, senin gec;mi§ ve gelecek gunahm1 bagi§lasm.» (Fetih, 2) kavli 
gibidir. 

«Ki o, senin belini bukmu§.» Bukme anlamma gelen ~ ~LC.i~l ) 
kelimesi ses, demektir. Selef'ten birc;ok ki§i ise bu ayete onu ta§lmak 
sana ag1r geliyordu, diye mana vermi§lerdir. 

«Ve senin §amm yukseltmedik mi?» Mucahid der ki : Ne zaman Be
. nim zikrim olursa, sen de Benimle beraber zikredilirsin. <;unku kelime-i 
· §ehadette; Allah'tan ba§ka ilah olmad1gma §ehadet ederim, de~ildigi 
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gibi, Muhammed'in Allah'm Raslllii olduguna §ehadet ederim d~ denilir. 
Katade der ki : Allah Teala, onun diinya ve ahirette §amru yiiceltti. 

Hutbe okuyan bir hatib, §ehadet getiren bir miisliiman, namaz k1lan bir 
mii'min, mutlaka ona seslenir ve; Allah'tan ba§ka ilah yoktur, muhak
kak Muhammed Allah'm Rasuliidiir, der. 

ibn Cerir Taheri der ki : Bize Yunus ... Ebu Said el-Hudri'den nak
letti ki; Rasulullah (s.a .) §oyle buyurmu§ : Cebrail bana gelip dedi ki : 
Benim ve senin Rabbm, §amm nas1l yiicelttigime bir baksm diyor, dedi. 
Allah Rasulii; Allah en iyi bilendir, dedi. Allah Teala buyurdu ki : Benim 
ad1m amlmca Benimle beraber sen de amhrsm. ibn Ebu Hatim bu ha
disi Yunus ibn Abd'iil-A'la kanahyla ... Ebu Said'den rivayet eder. Ebu 
Ya'la ua ibn Lehia kanallyla Derrac'tan rivayet eder. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Ziir'a .. . ibn Abbas'tan nakletti ki; 
Rasulullah (s.a .) §oyle buyurmu§tur: Rabb1mdan pir §ey diledim ki 
onu istememi§ olmay1 c;ok arzulard1m. Rabb1ma dedim ki: Benden on
ceki peygamberlerden baz1larma riizgan miisahhar k1ldm, baz1lan olii
leri diriltirdi. Rabb1m buyurdu ki : Ey. Muhammed; «Seni oksiiz bulup 
ta barmd1rmad1m m1?)) Ben; evet Rabb1m, dedim. Rabb1m buyurdu ki: 
«Seni §a§Irml§ bulup ta dogru yola eri§tirmedim mi?n Ben; evet Rab
blm, dedim. 0 buyurdu ki : «Seni fakir bulup ta zenginle§tirmedim mi?n 
Rasulullah (s.a.) der ki : Evet Rabb1m, dedim. Buyurdu ki : «Senin gog
siinii ac;mad1m m1? ~amm yiiceltmedim mi?n Ben; evet Rabb1m, dedim. 

Ebu Nuaym, Delail en-Niibiivve'de der ki: Bize Ahmed .. . Enes 
i bn Malik'ten nakletti ki, Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§ : Allah'm 
bana emrettigi gokler ve yerle ilgili hususlan bitirince ben dedim ki : 
Rabb1m, §iiphesiz ki benden once gelen her peygamberi Sen §ereflen
dirdin. ibrahim'i Halil (dost), Musa'y1 Kelim (konu§ulan) yaptm. Da
vudi daglan miisahhar k1ldm. Siileyman'a riizgan ve §eytanlan mii-. 
sahhar k1ldm ve isa'nm eliyle de oliileri dirilttin, bana ne yaptm? Bu
yurdu ki : Ben, sana biitiin bunlardan daha iistiiniinii vermedim mi? 
Dogrusu Ben ne zaman zikredilirsem, sen de Benimle berab'er zikredi
lirsin. Senin iimmetinin kalbini ac;1kc;a okumakta olduklan incil (miijde) 
k1ld1m. Onlar ac;1ktan Kur'an okurlar. Senin iimmetinden once hie; bir 
iimmete onu vermemi§tim. Ve Ben, sana Rabbmm hazinelerinden bir 
hazine verdim. «Giic; ve kuvvet ancak yiice ve ulu Allahmd1r.)) 

Begavi de ibn Abbas ve Miicahid'den nakleder ki, bununla ezan 
kasdedilmi§tir. Yani ezanda Rasulullah'm Allah ile birlikte isminin zik
redilmesi. Ve Begavi Hasan ibn Sabit'in §iirlerinden de bir §iir nakleder : 

«0 niibiivvetin hatemidir. Onunla gurur duyanm ben, 
Allah tarafmdan gonderilmi§tir parlayan ve goriilen nurdan. 
Tann peygamberin adm1 kendi adma ekledi, 
Nitekim be§ vakit namazda muezzin §ehadet getirir. 
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Onu yiiceltmek i~in kendi admdan tti.retti ad1m, 
Anfm sahibi olan Allah hamdedilendir (Mahmud) 
Bu da Muhammed'dir.n 

( Cuz: 30; SO.re: 94 

Ba§kalan da derler ki : Ailah Teala peygamberinin §amm oncekiler 
ve sonrakilerin arasmda yti.celtmi§ ve bti.tti.n peygamberlerden ona iman 
etmelerini ye ti.mmetlerinin de bu peygambere iman etmeleri i~in onlar
dan ahid almBJanm belirtip bunu ilan etmi§tir. Sonra Allah Teala onun 
zikrini kendi ti.mmetinin arasmda da yaymi§ ve ne zaman Allah'm ad1 
zikredilirse, mutlaka onun ad1 da birlikte zikredilmi§tir. Sarsari mer
hum'un §U beyti ne gti.zeldir : 

«Farz namazlarda ezan sahih olmaz asla, . 
Ancak onun tatl1 adm1 sevimli ag1zlarda amnca.n 
Bir ba§ka m1sramda da §byle der : 
«Gormez ,misiniz bizim ezamm1z sahih olmaz hi~, 
Farz1m1z da yerini bulmaz onun ad1m tekrarlamaymca 
Her ikisinde.n 
«Muhakkak ki gti.~lti.kle beraber bir kolayllk vard1r. Elbette gu~

liikle beraber bir kolayllk vard1r.n Allah Teala her zorlukla beraber bir 
kolayhgm da bulundugunu haber vererek bu haberi peki§tiriyor . 

. ibn Ebu. Hatim der ki: Bize Ebu Ziir'a . . . Aiz ibn ~ureyh'ten nak
letti ki; o, Enes ibn Malik'in §byle dedigini i§ittim, demi§tir : Rasu
lullah (s.a.) oturmu§tu ve kar§ISmda da bir ta§ vard1, buyurdu ki : 
Zorluk gelip §U -ta§a girseydi, kolayhk gelip ona girer ve zorlugu ora
dan ~1kanrd1. Bunun iizerine Aziz ve Celil olan Ailah: «Muhakkak ki 
gu~lukle beraber bir kolayllk vard1r. Elbette gu~lukle beraber bir kolay
hk vard1r.n ayetini inzal buyurdu. Ebu Bekr el-Bezzar bu hadisi Mus~ 
ned'inde Muhammed ibn Ma'mer kanallyla ... Enes ibn Malik'ten nakle
der. Onun ifadesi ise §byledir : Zorluk gelip §U ta§m i~ine girseydi, ko
layllk gelir ve en sonunda onu ~1kanrd1. Sonra da: «Muhakkak ki 
gu~lti.kle beraber bir kolayllk vard1r. Elbette gii\!lti.kle beraber bir kolay
hk vard1rn dedi. Devamla Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Bu hadisi Enes'ten 
yalmzca Aiz ibn ~ureyh'in naklettigini biliyoruz. Ben · derim ki : Ebu 
Hatim er-Razi onun hakkmda; hadisi zay1ft1r, der. Ancak bu hadisi 
~u'be, Muaviye ibn Kurra kanallyla bir adamdan, o da Abdullah ibn 
Mes'ud'dan mevkuf olarak nakleder. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Hasan ibn Muhammed ibn Sabah . .. 
Hasan'd~n nakletti ki; §byle derlermi§ : Bir tek zorluk iki kolayllg1 
alt edemez. 

ibn Cerir Taheri der ki : Bize ibn Abd'iil-A'la .. . Hasan' dan nakletti 
ki;Rasulullah (s.a.) bir gun gulerek .J:l:e§'eli ve sevinc;li olarak c;1krn1§ 
ve §byle diyormu§ : Bir zorluk iki kolayligi yenemez. Bir zorluk iki ko
layhgi yenerrtez. Qiinku «Muhakkak ki zorlukla beraber bir kolayhk var-
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d1r. Elbette zorlukla beraber bir kolayhk vard1r.» ibn Cerir Taheri aym 
rivayeti Avf kanahyla Yunus ibn Ubeyd'den o da Hasan'dan miirsel 
olarak nakleder. 

Said Katade'den nakleder ki; Rasulullah (s.a.)m ashab1m bu ayetle 
mu§tulaylp §oyle dedigi bize aktanldl : Bir zorluk iki kolayhg1 yenemez. 
Bunun manas1 §Udur : Zorluk ifadesi her iki ayette de ma'rife olarak 
zikredilirken kolayllk nekre olarak zikredilip, iki kerre tekrarlamyor. 
Bunun i<;in de RasUlullah (s.a.); bir zorluk iki kolayllg1 yenemez, demi§
tir. Bu ifade ile Allah Teala'nm ccMuhakkak ki gii<;liikle beraber bir 
kolayllk vard1r. Elbette gii<;liikle beraber bir kolayhk vard1r.» kavlini 
kasdetmi§tir. Birinci zorluk ikincinin aymd1r. Halbuki kolayhk tekrar
lanml§tlr. 

Hasan ibn Siifyan der ki: Bize Yezid ibn Salih ... Ebu Hiireyre'den 
nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Gokten yard1m nz1k 
mikdarmca inmi§tir. Sab1r da musibet miktannca. 

imam ~afii merhumdan §oyle dedigi rivayet edilir: 
ccGiizel sab1r kurtulu§ ne de yakm, 
Her i§te Allah'1 gozeten mutlaka kurtulur. 
Allah'1 tasdik edene bir eziyyet degmez 
O'ndan isteyen de mutlaka istedigine eri§ir.» 
ibn Biireyd der ki : Ebu Hatim es-Sicistani bana §U §iiri okudu : 
<<Kalbleri 'umidsizlik ku§attlgmda, 
Rahat gogiisler, s1ms1k1 darald1gmda, 
istenmeyen §eyler dinip rahat geldiginde, 
Ve onlarm yerini rahathklar ald1gmda, 
S1kmtmm gitmesi i<;in bir yol bula111ad1gmda, 
Hi<; bir zeki kendi dii§iincesiyle ondan kurtulamad1gmda, 
Senin iimidsizligine kar§lhk 
Elbet bir yard1m gelir, 
Yard1ma ko§an lutuf sahibi sana lutfeder. 
Biitiin olaylar son buldugunda, 
Yakm bir kurtulu§ elbet ardmda·n gelecektir.» 
Bir ba§kas1 da §6yle der : 
c<Delikanlmm s1kmtlya dii§tiigii pek~ok olaylarda, 
Mutlaka Allah katmda vard1r bir <;lkl§, 
Olaylar tamamlamp halkalar baglamnca, 
Bolluk gelir ama delikanh onun hi<; a<;Ilmayacagml 
Samrdl.» 
«Oyleyse bo§ kaldm m1 hemen koyul ve Rabbma ko§.» Diinya i§

lerini bitirince me§guliyetlerin son bulunca diinya ile_ ili§kilerini kesince 
ibadete koyul. Zihnin rahat ve kuvvet dolu olarak ibadete kalk. Niyye
tini ve ibadetini Rabbma tahsis et. Rasulullah (s.a.)m s1hhatl iizerincie 
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ittifak bulunan hadisindeki §U sozii de bu tiirdendir : Yemek hazirlandl
gmda namaz 'yoktur. iki pis ile (idrar ve gaita) sava§1ld1gmda da namaz 
yoktur. Rasulullah (s.a.)m §U kavli de bu kabildendir : Namaza ~agl
nhp ak§am yemegi de haz1r olursa, once yemekle i§e ba§laym. 

Bu ayetin tefsirinde Miicahid der ki : Diinya i§lerini bitirip namaz 
i~in kalktlgmda, Rabbm i~in dikil. Ve yine ondan nakledilen bir riva
yette: Namaz i~in kalktlgmda ihtiya~larm i~in ko§, demi§tir. ibn Mes' 
ud'dan nakledilir ki; o, §Oyle demi§tir : Farzlan bitirince geceleyin klya
ma dur. · ibn iyaz'dan da benzer bir rivayet nakledilir. Abdullah ibn 
Mes'ud'dan nakledilen bir rivayette o, namazm1 bitirdikten ·sonra otur
makta isen kalk ve Rabbma ko§, demi§tir. Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas' 
tan nakleder ki; o, ((Oyle ise bo§ kald1n m1 hemen koyul.» kavline duaya 
koyul, diye mana vermi§tir. Zeyd ibn Eslem, Dahhak'tan nakleder ki; 
o, oyle ise cihaddan bo§aldm ffil ibadete koyul, demi§tir. 

((Ve Rabbma ko§.» Arzu ve niyetini Aziz ve Celil olan Allah'a tah- 
sis et. 
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(Mekke'de nazil olmu§tur.) 

Malik ve ~u'be Adiyy ibn Sabit kanahyla Bera ibn Azib'ten nakle
derler ki; Rasulullah (s.a.) seferde iken iki rek'attan birinde Tin sure
sini okurmu§. Ondan sesi daha giizel ve daha iyi okuyan kimseyi duy
madlm. Bera ibn Azib'ten bu rivayeti hadis imamlarmdan bir topluluk 
kitablarmda tahric ederler. '' 

Rahman ve R~him olan Allah'Inadiyla. 

1 - Andolsun, incire ve zeytine, 
2 - Sina dag1na, 
3 - Ve ~u emin kente ki, 
4 - Dogrusu Biz, insan1 en guzel biQimde yarattlk, 
5-Sonra onu, ~ag1lann a~ag1s1na dondiindiik. 
6 - Yaln1z iman edip salih ameller i~leyenler miistesna. 

Onlara 'kesintisiz :mukafat vard1r. 
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7- Qyleyse bundan sonra hangi ~ey sana dini yalan
Iatabilir? 

B -----'- Allah, hiikmedenlerin f3ll iyi hukmedeni degil mi? 

Mufessirler bu konuda pek c;ok gorii§ serdetmi§lerdir. Baz1lan der
ler ki;. incirden maksad, · ~am mesc.ididir. Bizzat ~am'm kendisidir de de
nilmi§tir. ~am'm yakmmda bulurian dagdlr, diyenler de vard1r. Kur
tubi bunun Ashab-1 Kehf'in mescidi oldugunu soylerken, Avfi ibn Ab
bas'tan naklettigi bir rivayette bunun; Nuh (a.s.)un Cudi dagmda bina 
e'"ttigi mescid oldugunu sayler. Miicahid ise bu, sizin bildiginiz §U incir
dir, der. 

·«Ve zeytine» Ka'b el-Ahbar, Katade, ibn Zeyd ve ba§kalan zeyti
nin, Kudiis'teki mescid oldugunu soylemi§lerdir. Miicahid ve ikrime ise 
derler ki: Bu, sizin s1ktlgm1z i§te §U zeytindir. -

«Sina dagma.» Ka'b el-Ahbar ve bir ba§kas1 der ki: Bu dag, Al
lah'm Mlisa (a.s.) ile konU§tugu dagd1r. 

· «Ve §U emin kente.» Mekke'ye. ibn Abbas, Miicahid, ikrime, Ha
. san, ibrahim en-Nehai, ibn Zeyd, Ka'b el-Ahbar boyle demi§lerdir. Bu 
konuda ihtilaf yoktur .:J 

r Baz1 imamlar derler ki : Burada sozkonusu edilen, Allah Teala'nm 
biiyiik §eriatlara sahip Ulii'l-Azm peygamberlerden bir peygamberi gon
derdigi mahaldir. Birincisi, incir ve zeytin mahallidir ki buras1 Meryem · 
Oglu isa'mn peygamber olarak gonderildigi mukaddes evdir. ikincisi, 
Allah Teala'mn imran oglu Musa ile konu§tugu Tur-u Sina'd1r. fic;iin-

. ciisii, emin belde olan v~ ic;ine girenlerin emin olduklan Mekke'dir. Allah 
peygamberi Muhammed (a.s.)i orada elc;i olarak gondermi§tir; 

Ve derler ki: Tevrat'm sonunda bu iic; yer zikredilmi§tir: Tann 
Tu.r-u Sina tarafmdan geldi. Yani Mlisa (a.s.) ile konu§tugu yer. Sair'de 
parlad1. (Sair, Tevrat'ta Nasmi yakmlarmdaki daglardan birinin ad1 
olarak gec;er.) Bununla Allah Teala'nm isa (a.s.)y1 peygamber olarak 
gonderdigi kudsal dag kasdedilmektedir. Ve Faran daglarmda ac;1kc;a 
goriindii. Bununla Allah Teaia'mn Muhammed (a.s.)i elc;i olarak gon
derdigi Mekke daglan kasdedilmektedir. Burada zaman ic;erisindeki slra
lamaya gore zikredildigi gibi, varhk s1rasma gore de zikredilmi§tir. Bu 
sebeple Allah Teala, once en degerliye, sonra daha degerliye sonra da 
her ikisinden daha degerli olan kente kasem etmi§tir. 

«Dogrusu Biz, insam en giizel bic;imde yarattlk.>> i§te yeminin ko
nusu budur. Allah Teala'nm insam en giizel bic;imde yaratm1§ olmas1. 
Boyu bosu diizgiin, organlan yerinde, guzel bir bic;imde . yaratm1§ ol
masi. 

«Sonra onu, a§ag1larm a§ag1sma dondiirdiik.» Cehenneme. Miica-
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hid, Ebu'l-Aliye, Hasan, ibn Zeyd ve ba§kalan boyle derler. Sonra o, bu 
gtizellikle iyilige ragmen Allah'a itaat edip peygamberine tabi olmazsa 
varaca~ yer cehennemdir. Bu sebeple muteakib ayette buyuruluyor ki: 
ccYalnlz iman edip salih ameller i§leyenler miistesna.» 

Bazllan dediler ki: <<Sonra onu, a§ajplarm a§agiSma dondurdiik.» 
Omurlerin en kotiisiine. Bu rivayet ibn Abbas ve i~rime'den nakledil
mi§tir. Hatta ikrime §oyle der: Kur'an'I cem'eden ki§i, omurlerin en 
a§a~ma dondiiriilmez. ibn Cerir Taberi de bu gorii§ii tercih eder. Eger 
ayetten maksad bu olsaydi; mu'minlerin bundan istisna edilmesi guzel 
dii§mezdi. <;iinku ya§hhk mu'minlere de isabet eder. As1l maksad bizim 
zikrettigimizdir ki, Allah Teala'mn Asr suresindeki kavli de buna ben
zer·: «Asr'a andolsun ki; muhakkak insan husrandadu. Ancak iman 
edenler ve salih amel i§leyenler miistesnadir. Bir de birbi,rine hakki tav
siye edenler ve sabn tavsiye edenler.» 

ccOnlara kesintisiz mukafat vard1r.» Daha once de ge<;tigi gibi bu-
radaki (1" :.J;.t .,r.Pl ) kelimesi, kesintisiz anlammadir. · · 

«Oyleyse bundan sonra hangi §ey sal).a dini yalanlatabilir?» Oyle 
ise ey ademoglu, tekrar donup mukafata ermeyi sana hangi §ey yalan
latabilir? Halbuki sen, ba§langici bildin ve . ilk ba§tan yaratmaya kadir 
olamh tekrar dondiirmeye kadir olmasmm daha uygun du§ecegini gor
diin. Oyleyse butun bu bildiklerinden sonra, seni ahireti yalanlamaya 
sevkeden §eY nedir? 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ahmed ibn Sinan ... Mansur'dan nak- . 
tetti ki; o, §Oyle demi§: Miicahid~ c<Oyleyse bundan sonra hangi §ey sa
na dini yalanlatabilir?» kavli ile peygamber (a.s.) mi kasdedilmi§tir? 
denildiginde o; Allah .korusun, bununla insan kasdedilmi§tir, dedi. ik
rime ve ba§kalan da bOyle derler. 

<<Allah, hiikmedenlerin en iyi hiikmedeni degil mi?» 0, haddi a§
mayan ve hi<; bir kimseye zulmetmeyen binaenaleyh hukmedenlerin en 
iyi hiikmedeni degil mi? K1yame~ gunu insanlan diriltip dunyada zul
medenden zulmedilenin hakklm almasi da O'nun adaletinin geregidir. 

Daha once Ebu Hureyre'nin merfu' olarak zikrettigi §U hadisi nak
letmi§tik: Sizden biriniz Tin suresini okuyup ta soriunda: «Allah, hiik
medenlerin en iyi hukmedeni degil mi?» kavline geldiginde; evet ben 
de buna §ahidlerdenim, desin. 

----- i Z A HI-----

iyi bil ki; burada bir mii§kil bulunmaktadir. ~oyle ki; incir ve zey
tin <;ok degerli §eyler olmadiklan halde Allah Teala'nm bunlara ka.Sem 
etmesi nas1l uygun dii§er? Bu soru nedeniyle iki gorii§ belirtmek mum
kiin olur: 

Tefstr,' C. XV, F : 534 
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1 - incir ve zeytinle kasdedilen §ey, bilinen ve me§hur olan §U iki . 
§eydir. Nitekim ibn Abbas; bu, sizin §U inciriniz ve §U zeytininizdir, de
mi§tir. Kaldi ki incir ve zeytinin ozellikleriyle ilgili baz1 §eyler zikredil
mi§tir. incir konusunda hem besin, hem meyve ve hem de ila<; oldugu soy
lenmi§tir. Besin olarak, doktorlar onun latif bir yiyecek oldugunu, haz
mi <;abuk oldugunu, midede fazla kalmadigmi, tabiatl yumu§attlgmi ve 
atllma yoluyla di§an <;Iktlgmi, balgarm azalttigmi, cigerleri temizledi
gini, . !llesanedeki kumlan yok ettigini, bedeni yaglandirdigmi, ciger ve 
dalagm yiizeylerindeki delikleri ac;tlgm1 ve meyvelerin en guzeli, en <;ok 
sevileni oldugunu soylemi§lerdir. Rivayet olunur ki Rasulullah (s.a.)a 
bir tabak incir ikram edilmi§, o bunu yedikten sonra ashabma demi§ ki: 
Yeyin; §ayet cennetten inme bir meyve bulundugunu soyleseydim, i§te 
budur, derdim. Qunku cennetin meyveleri <;ekirdeksizdir. Onu yeyin, 
<;tinku basuru keser, nakrosa fayda verir. Musa er-R1za'nm oglu Hz. Ali'- · 
den nakledilir ki; incir, ag1z kokusunu giderir, sa<;I uzat1r, felci onler. 
ila<; olarak da bedendeki fazlallklann di§an atilmas1 konusunda ondan 
yararlamhr. 

iyi bil ki; bu zikrettiklerimizin d1§mda incirin daha ba§ka ozellik
leri de vard1r: a) incirin di§l, i<;i gibidir. 0 ceviz gibi dl§l kabuk, hurma 
gibi ic;i <;ekirdek degildir. Hatta deriz ki; meyvelerden bir k1smmm di§l 
tats1z, i<;i tathd1r. Ceviz, kavun gibi. Bir k1smmm da di§I tath i<;i tat
SlZdir. Hurma, erik gibi. incire gelince; hem dl§l, hem ic;i tathd1r. 
b) Aga<;lar ti<; klSimdir. Bir k1sm1 vadeder ve vadinde durmaz. Bu mey
ve vermeyen aga<;lard1r. Bir k1sm1 vaadeder ve vaadini yerine getirir. 
Once <;i<;egi, sonra meyv,esi gelen elma ve diger agac;lar boyledir. Bir kl
sim aga<;lar da vaad edilmeden once dag1t1hr. incir boyledir. Qunku o 
<;i<;ek a<;arak vaadde bulunmadan once, meyvesini <;Ikanr. Hatta ifade 
degi§tirilecek olursa §oyle de diyebiliriz: incir, iddiadan once manay1 
a<_;:1ga <;Ikaran bir aga<;tlr. Ve yine siz §oyle diyebilirsiniz: incir onceden 
kendisini <;ic;ek ve yaprakla sarmadan meyvesini ac;1ga <;Ikanr. Elma ve 
kays1 gibi diger meyveler ise once kendilerinden ba§lar, sonra ba§ka 
!anna yonelirler. incir agac1 once kendine ozen gostermeden ba§kasi
na ozen gosterir. Oteki aga<;lar Hz. Peygamberin; once kendinden ba§la, 
sonra <;evrene, hadisine uygun hareket eden insanlara benzerler. incir 
agac1 ise Mustafa Aleyhisselam gibidir. Once ba§kasmdan ba§lar, eger 
artarsa kendine harcar. Hatta o, Allah Teala'mn «Kendileri zaruret i<;in
de bulunsalar bile onlan kendilerine tercih ederler.» (Ha§r, 9) kavlinde 
ovdugu kimseler gibidir. c) Bu agacm bir ozelligi de §Udur: Oteki agac;lar 
meyvelerini yerine dti§tirdukleri zaman teknlr meyve vermezler. Ancak 
incir tohumu yeniden <;1kar, dti§ecek olursa tekrar biter, yeti§ir. d) Bir 
kimse ru'yasmda incir gorurse, bu, hayra i§arettir, zenginle§ir ve g~ni§ 
bir mal elde eder. Kim de ru'yasmda incir yerse, Allah ona c;ocuk ihsan 
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eder. e) Rivayet edilir ki; Hz. Adem Allah'a isyan edip te uzerinden elbi
sesi soyulunca, incir agacmm yaprag1yla ortunmii§tiir. Ve yine rivayet 
edilir ki; Hz. Adem yeryuzune indiginde incir agacmm yaprag1 ile crtiin
mii§ idi. Bu sebeple diger canlllar tarafmdan yabanc1 goriilmii§tii. Sade
ce ceylanlar Hz. Adem'in etrafma toplamp onunla yakmllk te'min ettiler. 
Hz. Adem de yamndaki ceylanlara incirin yapragmdan yedirdi. Bunun 
uzerine Allah Teala bu ceylanlara §ekil giizelligi ve mana tathhg1 verdi, 
kanlanm miske donii§tiirdu. Ceylanlar yuvalanna donduklerinde, diger 
hayvanlar onlan gordiiler ve onlardaki guzelliklere hayran kaldilar. Erte
si sabah ilk gelen ceylanlarm pe§ine tak1lan ba§ka ceylanlar da Hz. 
Adem'in yanma geldiler. Adem onlara incirin yapragmdan yedirdi. Bu
nun iizerine Allah Teala onlara da giizellik verdi. Ama kanlanm miske 
<;evirmedi. Zira_ ilk gelenler bir ba§ka maksadla degil, s1rf Adem'i ziyaret 
i<;in gelmi§lerdi. Sonra gelenler ise di§tan Adem'i gormek, ic;ten de bir 
menfaat elde etmek i<;in gelmi§lerdi. Bu sebeple Allah Teala onlarm dl
§Im degi§tirdi, ama ic;lerini degi§tirmedi. 

Zeytine gelince; agac1 miibarek bir ·aga<;tlr. Bir yandan meyva ve
rir, bir yandan kat1k olur, bir yandan da ila<;tir. <;ogunlukla yeti§tigi 
yerlerde insanlarm bak1mma gerek duymaz. Aynca onun faydas1 yalmz 
bedenin g1das1 olmaktan ibaret degildir. Bedenin g1das1 oh:p.amn yam 
s1ra aydmlatmada <;Ira olarak ta . kullamhr. Zeytinyagi hie; bir §ekilde 
yagll maddeler ihtiva etmeyen daglarda yeti§en agar;lardan meydana 
gelir. Denildi ki; ru'yasmda zeytin dall alan ki§i saglam bir kulpa sa
nlmi§ olur. Bir hasta ibn Sirin'e; rii'yamda bana iki «lamll )) dan ye, §ifa 
bulursun, denildi, dediginde; r;ok zeytin ye, r;iinkii o, ne doguludur, ne 
de batihdir, demi§tir. Sonra miifessirler derler ki: incir ve zeytin, y~nen 
§U iki maddenin adld1r. Onlarda boylesine degerli faydalar bulunmas1 
nedeniyle ayetin lafz1m zahirine gore yorumlamak gerekir. Binaenaleyh 
Alll;l.h Teala'nm incire ve zeytine onlardaki fayda ve menfaatlardan do
layi kasem ettigini kesinkes belirtmek icllb eder. 

2 - Burada incir ve zeytinle bu iki meyve kasdedilmi§ degildir diyen
ler de bulunmaktadlr. Sonra bular gorii§lerini te'yid sadedinde birkar; 
vecihten delil getirirler: a - ibn Abbas der ki; incir ve zeytin, mukad
des topraklardaki iki dagd1r. Siiryancada bunlara Sur, Tina ve TO.r, Zey
ta denilir. <;iinku buras1 incir ve zeytinin bittigi yerdir. Sanki Allah Te
ala peygamberlerin yeti§tigi topraklara yemin etmektedir. incirin ye
ti§tigi dag isa (a.s.)mn, zeytinin yeti§tigi ~am toprag1 ise israilogulla
rmdan gelen peygamberlerin r;ogunlugunun yeridir. TO.r, MO.Sa (a.s.) 
mn gondetildigi yer, Emin Belde de Muhammed (a.s.)in gonderildigi 
yerdir. Binaenaleyh buradaki yeminlerden maksad, peygamberlerin ulu
lanmasi ve derecelerinin yuceltilmesi olabilir. b - incir ve zeytinden 
maksad, iki mesciddir. Bunu soyleyen ibn Zeyd sonra der ki : incir ~am 
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mescidi, zeytin de Kudiis mescididir. Ba§kalan derler ki: incir Ashab-1 
Kehf'in mescidi, zeytin de Kudiis mescididir. ibn Abbas;tan nakledilir 
ki; incir, Nuh (a.s.) tarafmdan Cudi dagmda kurulmu§ olan mescidtlir. 
Zeytin ise kudsal .evdeki mesciddir. Bu gorii§ii serdedenler bunu §U ·esas
tan dolaYJ. one siirm~ktedirler: Mescide kasem etmek daha dogrudur. 
<;iinkii o ibadet ve itaatm yeridir. Bu mescidler incir ve zeyt~nin bulut;t
dugu mahallerde bina edilmi§ olduklan i<;in, ka<;Imlmaz · olarak incir ve 
zeytinin zikri ile yetinilmi§tir. c:_ incir ve zeytincten maksad iki belde
dir. Bunu soyleyen Ka'b incir ile §am'm, zeytin ile Kudiis'iin kasdedil- · 
digini bildirir. §ehr ibn Hav§eb ise incirle Kufe'nin, zeytirile §am'm kas
dedildigini soyler. Rebi' j.se bu iki kelimenin Heniedan ile Hilvan ara
smdaki iki dag oldugunu soyler. Bu gorii§ii serdedenler de §Undan dola-

, y1 serdetmi§lerdir: Yahudi, H1ristiyan, Miisliiman ve Kurey§'li mii§rikler~ 
den her birisi bu beldelerden birine sayg1 duyard1. Bu sebeple Allah Te
ala_ bu beldelerin hepsine kasem etmi§tir. Veya §Oyle de denilir: §a,m ve 
Kudiis'te diinya nimetleri, Tur ve Mekke'de i.se dihi nimetler bulundu- . 
gu i<;in zikre konu olmU§Iardlr. (Fahreddin Razi, Mefatih- el- Gayb, 
XXXII, 8-10). 

Allah Teala meyveler arasmda ozellikle bu ikisini zikre deger bul
mu§tur. <;iinkii incir giizel bir meyvedir, arbg1 yoktur. Latif ve hazmi 
<;abuk bir g1dad1r, faydas1 pek<;ok devad1r. Tabiatl yumu§atlr, balgam1 
<;ozer, cigerleri temizler, mesane kumunu dii§iiriir, cigerin tutukluklanm 
a<;ar, dalaga faydas1 olur, bedeni yaglandmr. Hadiste incirin basuru gi
derdigi, nakrosa faydah oldugu bildirilir. 

Zeytin de hem meyve, hem katlk, hem deva, herri de pek <;ok fay- · 
dalan bulunan Iatif bir yagd1r. Zeytin, yagh maddelerin buhinmad1g1 
bOlgelerde yeti§ir. Denildi ki: Bu ikisi ile m~kaddes topraklardaki jki 
dag veya §am mescidi ile mukaddes evdeki mescid veya ikisi de kayde
dilmi§tir. ( Kadi Beydavi, Enva~'iit-Tenzil, VI, 534-535). 

<<Andolsun incire ve zeytine.» ibn Abbas der ki; bu, yediginiz incir 
ve yagm1 S1kbgm1z zeytininizdir. Denildi ki: incirin ozellikle yemine ko
nu edilmesi her tiirlii atmblardan uzak bir meyve olmasmdandlr. Ay
nca besleyici ozelligi vard1r ve <;ekirdegi olmad1g1 i<;in cermet meyvele
rine benzer. incirin ozelligi Iatif bir yiyecek olmas1, haznnmn <;abuk ol
masidir. Midede fazla durmaz ve bag1r~k yoluyla <;Ikar, tabiat1 yumu-
§atlr, balgam1 azalbr. . 

Zeytine gelince; bu, miibarek bir agacm nieyvesidir, hem kabk, hem 
de yag olarak yenir, aydmlamhr. Agac1 her yerde yeti§ir. Fazla bak1ma 
ve yeti§tirmeye gerek duymaz. Yagh ozellik . ta§Imayan daglarda biter 
ve uzun YJ.llar toprakta kahr. incir ve zeytinde Yara tlcmm kudretine 
delil olan fayda ve deliller bulundugu i<;in, Allah Teala bu ikisine kasem 
etmi§tir. Denildi ki: incir ve zeytin iki dagd1r. incir ~am'm iizerinde 
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bulundugu dag, Zeytin ise mukaddes evin '(Kudus) uzerinde bulundugu 
dagd1r. Bunlarm ad1 siiryancada Tur Tina ve Tur Zeyta'd1r. Qiinkii iki
sinde de incir ve zeytin yeti§ir. Denildi ki: Bu ikisi ikj mesciddir. incir 
~am'daki mescidin ad1, zeytin de KudU.S'teki mescidin ad1d1r. Bunlara 
kasem edilmesinin uygun alu§u, itaat yeri almalarmdan dalaYidir. De
nildi ki: incir Ashab-1 Kehf'in mescididir, zeytin de Kudus'teki mescid
dir. Ve yine denildi ki: incir Nuh (a.s.)un bina. ettigi Cudi dagmdaki 
mesciddir, zeytin de kudsal evdeki ma'beddir. · (Hazin, Lubab, VI, 534-535) 

«Andolsun incire.JJ Denildi ki bu, ~am'daki bir dagd1r. Tur Tina ad1 
verilir. Qiinkii buras1 incirin yeti§tigi yerdir. Ve denildi ki: incir, §am 
mescididir. Ve denildi ki: Bu, Nuh (a.s.)un Cudi dag1 uzerine bina et
tigi mesciddir. Ve denildi ki: Buras1 Kufe'de Nuh (a.s.)un kanaklad1g1 
yerin ad1d1r. Hulvan ile Hemedan a!asmda bir dag aldugu da soylen
mi§tir. Buna kasem edilmesi, Nuh (a.s.)u, anun azgml:k ve fesad ehli 
alan kavmini Allah'm helak edi§ini hatltlatmak i<;indir. Allah Nuh kav
minden iman edenleri kurtarmi§tl. Bunun ~am'da bir dag veya mescid 
oldugu gorU.§iine gelince; bu takdirde ana kasem edilmesindeki hikme
ti anlam1yarum. Ancak Allah'tan ba§ka kimsenin bilmedigi bir §eyden 
dalaYI alabilir. · 

«Ve zeytine.JJ Denildi ki: Bu, Tur ve mukaddes evdeki bir dagd1r. 
Bunun mukaddes evin bizzat kemiisi aldugu da soylenmi§tir. Zeytin. 
adl verilmesinin sebebi arada ve <;evresinde zeytin agacmm <;ak alma
smdandir. Ozet alarak bu ifadelere gore incir ve zeytin, anlann yeti§
tigi. yerlerden kinayedir. Yaksa bizzat bu aga<;lara kasem kasdedilmi§ 
degildir. Yalmzca anlarm yeti§tigi ve dikildigi yerler kinaye edilmi§tir. 

Miifessirletden azmhkta alan bir k1sm1 da derler ki: Buradaki ye
min, dagrudan incir ve zeytinin kendisidir. Bu hususla ilgili alarak Bey
davi tefsirine bakllabilir. Ancak bu takdirde incir ve zeytin ile Tur-u Si
na ve emin belde arasmdaki miinasebet ve hepsinin bir naktada taplan
masmdaki hikmet anla§Ilmarm§ alarak kahr. Bu sebeple incir ve zeyti
nin iki yer almas1 gorU.§ii tercih edilmi§tir. iki aga<; nevi dlmas1 da ter
cih edilebilir. Ancak baz1 miifessirlerin zikrettikleri gibi, bu aga<;larm 
faydalarmdan dalay1 degil, be§eriyyetin durumuyla ilgili arkaik ile izler 
ta§1mas1 nedeniyle ifade ettigi onemin hatlrlanmas1 i<;in zikredilmi§ 
alabilir. Bu gorii§U. ifade edenler derler ki: Burada Allah Teala bize, in
sanllgm uzun ~itabmdan dort b6llimii hatlrlatmaktadir. Bu uzun kitab, 
insanhgm dagu§undan Hz. Peygamberin peygamber alu§una kadar gon
derilen zaman arahg1m i<;erir .. incir, ilk insan doneminin i§aretidir. 0, 
i<;inde bulundugu cennette incir agacmm golgesi altmda golgeleniyardu. 
Sanra yeryiiziine indirilince kendisi ve e§i ortiilmesi gereken yerlerini, 
incir yapragl ile ortmeye ~ah§tllar. 

Zeytin ise Nuh (a.s.) sayuna ve donemine i§arettir. Zira insanllk 
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bozguna dii§iip, Allah Teala bu bozgun nedeniyle insanlardan diledigi 
kadanm diledigi §ekilde tUf~n ile helak edip Nuh'u ve gemisini kurta
rmca, gemi bir yerde karar k1ld1. Nuh c;evresine bakmd1 ve sularm hala 
yeryiiziinii ku§atmi§ oldugunu gordii. Ku§lardan birini gonderip kara 
parc;alarmdan suyun c;ekilip c;ekilmedigi konusunda kendisine haber ge
tirmesini istedi. Ku§ gitti ve haber getirmedi. Sonra bir ba§ka kU§U 
gonderdi, bu gagasmda zeytin agacmm yaprag1 oldugu halde geldi. Boy
Ieee Nuh sevindi ve Allah'm gazabmm dinmi§ oldugunu, Allah Teala'
nm yeryiiziinii i'mar etmesi ic;in kendisine izin verdigini anlad1. Onun 
soyundan tUfandan sonra yeryiiziinii i'mar etmesi ic;in insan toplulukla
n meydana getirdi. Binaenaleyh bu zamana zeytin zamam ad1 verilmi§
tir. Burada zeytine yemin edilmesi bu hadiseyi hatlrlatmak ic,:indir ki bu, 
hatlrlanabilecek en biiyiik hadiselerden birisidir. 

Sma dag1 ise Musa peygamberin §~riatma i§arettir. Yeryiizii put
perestlik ile pislendigi donemden sonra kainatta tevhid nurunun belir
mesini gosterir. Musa (a.s.)dan sonra peygamberler kavimlerini siirek
li onun §eriatma davet etmi§lerdi. Nihayet Musa §eriatma ili§tirilmi§ 
olan bid'atlan antmak iizere Hz. isa gelmi§tir. 

Sonra bir zaman gec,:ti ve isa'nm kavmi de ihtilafa dii§tii. Onun ge
tirdigi I§Ik, bid'atlarla golgelendi, onun getirdigi birligin anlam1 te'vil

_lerle saklandi ve diizgiin olmayan yollar ihdas edildi. Allah Teala be
§eriyyete biitiin eski tarihleri ortadan silip kald1ran yeni bir tarihin ba§
langlcml lutfetti. "insanllgm gec;irmi§ oldugu merhaieierden en iistiinii
nu· gonderdi. Bu, Muhammed (a.s.)in nurunun ac,:1ga <;1kt1g1 donemdir. 
Bu doneme de ccemin belden ifadesiyle i§aret edilmi§tir. 

A<;Iklami§ oldugumuz bu gorii§e gore yemin ile yemin edilen §ey 
arasmdaki ahenk kendiliginden ortaya <;1kmaktad1r. 

( ... ) 
~?am yiice olan Allah, insam en giizel bic;imde yaratt1gm1 v·e en iyi 

bir bile§imle ineydana getirdigini belirterek buna yemin ediyor. Ve bu 
yeminle aynca yaratlll§mdaki azameti peki§tiriyor. <;iinkii insanlar Al
lah'm kendilerini iistiin kild1g1 ak1l nimetinden habersiz olduklanndan 
kendilerinin de diger hayvanlar gibi bir canll oldugunu sanmaktayd1lar. 
Dilediklerini yapacaklanm, kendilerini engelleyecek hic;bir §ey bul"Qn
madigmi sanmaktl::\:ydilar. Hatta baZilan dediler ki: insan yaratih§I iti
banyla kotiiliige meyilli yaratllml§tlr. Allah Teala bu iddialarm bozuk
lugunu ac,:Iklamak iizere insam en giizel bir §ekilde; ruh ve bedenden 
yaratt1gm1 ve onu ak1l ile donatlp yeryiiziindeki diger varhklann efen
disi kild1gm1 ve Allah'm diledigi kadanyla semavi alemlerin durumunu 
gosterdigini belirtmektedir. 

insanhk ilk yeti§me doneminde, her tiirlii bencillikten uzak, kalbi 
merhametle dolup ta§Iyordu. <;ocukluk halinde goriildiigii gibi §efkat 
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doluydu. Bir sure mutlu olarak ya§adL Huzur ic;inde hayatrm surdurdu. 
Bu oyle bir zamanda oldu ki insanllgm ilk donemiydi ve bu donem, ta
mami yenen incir meyvesine benziyordu. insanllk butiinuyle iyilik do
luydu. Hie; bir ferd toplumun di§ma c,:IkamazdL Bu donem, kanaat do
nemiydi. Bu donemde ya§amak kolayd1. Her ferd ba§kasma muhtac; ol
dugunu ve kendine vaki' saldmlan bertaraf etmek ic;in ba§kalanndan . 
yardlm gormesi gerektigini fazlas1yla hissediyordu. · ' 

Bundan sonra §ehvet ve arzular uyamnaya ba§lad1. istekler farkll
la§tl. Klskanc;llk ve kin tohumlan ye§erdi, arkasmdan bogu§ma ve do
VU§me donemi geldi. Bozgun, ruhlan sard1 ve nihayet emanet baz1 hay
vanlarm yamnda insanlann yamndakinden daha degerli oldu. Boylece 
insan f1trat1mn geregi olarak kendisine verilmi§ olan mevkiden a§agi
ya yuvarland1. Bu, halen de insanlann tiimunun uzerinde bulunduklan 
bir durumdur. i§te Allah Teala'nm: «Sonra onu, a§agilarm a§ag1sma 
dondurduk» kavlinin manas1 budur. Yani Biz onu kendinden c;ok daha 
a§agilarda bulunan birc;ok hayv~dan daha; a§agiya du§urciuk. <;unku 
sald1rgan bir hayvan, bu davram§mi ancak.·fitratmdan gelen ic;gudu ile 
yapar. 0 hayvan bu davram§mdan dolay1 varhktaki mertebesinden a§a
giya du§up degerini yitirmez. insana gelince; o, akhm ihmal etmesi hem 
kendi mutlulugunu, hem de karde§lerinin mutlulugunu kazanmak ic;in 
yapmas1 gereken §eyleri bilmemesi nedeniyle diger canhlardan daha a§a
gi duruma du§mU§tiir. Nitekim c;ogu kerre; insan bozulunca, ondan su
dur edecek du§manhk ve hezeyandan hie; bahsetme, denmi§tir. 

Sonra a§ag1larm a§ag1sma du§en bu insanlardan bir k1srm peygam
ber zamanmda, diger bir k1sm1 da ba§ka zamanlarda helak olmu§lardir. 
Bir grubu da bu derece a§ag1hk bir mevkide iken gelecekte helak ola
caklardir. Bu helak olu§ obur hayatlan boyunca da devam edecektir. 
A§agilann a§ag1smda azab, husran ve horluk vardir. 

«Yalmz iman edip salih ameller i§leyenler miistesna. Onla:r;a kesin
tisiz rnuka.fat vardir.» Allah Teala, kainatm yarat1c1Sma inamp, yara
tlclmn iyilik ve kotuluk ic;in bir §eriat koydugunu, iyilik ve koti.ilugu 
birbirinden ay1rdigm1, iyilik yap1p koti.ilukten sakmanlarm bu §eriata 
gore mutlulukla mukafatlandmlacagmi belirterek herkes tar~fmdan hi
linen ve ozu de adalet olan salih amellere yoneltiyor . i§te bunlar; insan
llk- mertebesini korumu§ ve kendileri ic;in f1tri i'tidal yolunda devam et
rni§ olan ki§ilerdir. Dunyada onlar ic;in §erefli mukafat vard1r. Olum 
gelince nimetleri ahiret yurduna uzanacak ve hie; bir zaman kesintiye 
ngramayacaktll'. i§te bunlar mu'minler, peygamberler, peygamberlerin 
tabi'leri ve bunlardan Allah'm hak dine hidayet ettigi kimselerdir. i§te 
bunlar; Allah'm ikram ve ihsanda bulundugu ve insanhk aleminin tis
tun mertebesinde ibka ettigi kimselerdir. Ummetlerden kalrm§ olan eser
ler, bunlarm himmetlerinin mahsuludur. 
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Ey in8anoglu; sen bunu gordiigiine gore: «Oyleyse bundan sonra 
hangi §ey s~na dini yalanlatabilir?» Din; Hakk'a samimiyetle baghhk 
ve nefsin salih amellerle ayakta durmasuhr. i§te Muhammed (a.s.)in 
ve karde§leri olan diger peygamberlerin davet ettigi ger~ek budur: Bu
radaki soru istifham-1 inkari olup; seni dini yalanlamaya sevkedecek 
hi~ bir sebep yoktur, anlamma gelir. insamn §erefli olarak yaratlld1~m 
ve onun §erefini koruyanlarm salih mii'minler oldugunu ve burilann 
da dogru bir dine mensub bulunduklanm bildikten sonra artlk hangi 
§ey seni dini yalanlamaya sevkedebilir? 

«Allah hiikmedenlerin en iyi hiikmedeni degil midir?» Sen, Allah'm 
hiikiim verenlerin en iyi hiikiim vereni ve en giizel gozeteni oldugunu 
inkar edebilir misin? Buradaki soru da istifham-1 inkaridir. Meali §OY
ledir: Allah Teala, hikmet sahiblerinin en yiicesidir. Bu sebeple insanog
lunun tiiriinii korumak igin ve ona yaratlh§Imn temelinde · haz1rlarm§ 

· oldugu §erefli mertebeyi ihraz etmesini saglamak i~in dini vaz'etmi§tir. 
Sonra insanoglu bilgisizligi ve kotii davranu~lan nedeniyle bu yiice mer
tebelerden a§agihk mevkilere yuvarlamr. Bunun i~in Allah, Nuh Pey

·. gamberden, Muhammed (a.s.)e kadar peygamberler gondermi§tir. (Mu
h.ammed Abduh, el-A'mal'iil-Kamile, V, Tefsir, 454-457) . 

----------~'Oo----------
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A'LAK SURESi 

(Kur'an'dan ilk nazil olan sure bUJdur.) 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 

1 - Yaratan Rabb1n1p ad1yla oku. 
2- 0, insan1 p1htlla~m1~ kandan yarattl. 
3- Oku, Rabb1n nihayetsiz kerem sahibidir. 
4 - Ki 0. kalemle 6gretti. 
5 - insana bilmedigini 6gretmi~tir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Abdiirrezzak ... Hz. Ai§e'nin 
§Oyle dedigini nakletti: Rasulullah'a gelen ilk vahiy uyku halinde go
riilen sad1k rii'ya §eklinde idi. Hangi rii'yayt goriirse mutlaka giin ay
dmhgl gibi <;1kardl. Sonra ona yalmzhk ho§ gosterildi. Hira da~na ge
lip orada pek ~_;ok gece ibadete koyulurdu. Bunun i<;in de az1k ahrd1. 
Sonra Hz. Hadice'nin yamna gelir ve yine az1gm1 ahr giderdi. Nihayet 
Hira magarasmda iken gerc;ek ani den ona geli verdi. Melek orada iken 
gelip dedi ki: Oku. Rasulullah (s.a.) der ki: Ben; okuyamam ki, dedim. 
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Rasulullah (s.a.) dedi ki: Melek beni ald1 takatlm kesilinceye kadar sik
tL Sonra b1rakt1 ve; oku, dedi. Ben; okuyamam ki, dedim. Sonra ikinci 
kez beni s1kt1 ve takatten kesildim. Soma b1rak1p; oku, dedi. Ben; oku
yamam ki, dedim. Bunun uzerine u~uncu kez tutup s1ktl takatimi kes
ti. Ve b1rak1p dedi ki: «Yaratan Rabbmm ad1yla oku.n Bu ayeti «insana 
bilmedigini 6gretini§tir.)) kavline kadar okudu. Nihayet Rasulullah (s.a.) 
boyun ile omuz arasmdaki etleri titreyerek donup Hadice'nin yamna 
geldi ve; beni 6rtun, beni orttin, dedi. Korkusu ve titremesi gidinceye 
kadar onu 6rtttiler. Soma dedi ki: Ey Hadice bana ne oluyor? Ve olan
lan Hz. Hadice'ye anlatt1, kendimden endi§eleniyorum; dedi. Hz. Hadice 
ona dedi ki: Hay1r, asla, Seni mu§tulanm. Allah'a andolsun ki Allah se
ni hi~ bir zaman i~in mahcub etmez. <;unku sen akrabalarma gider ge
lirsin. Sozun dogrudur, s1kmt1ya katlamr, musafire ikram eder, haktan 
gelen musibetlere dayamrsm. Sonra Hadice onu Varaka ibn Nevfel ibn 
Esed ibn Abd'til-Uzza ibn Kusayy'm yamna getirdi. Varaka, Hz. Hadi
ce'nin amcasmm ogluydu. Cahiliyet devrinde H1ristiyan olmu§ ve arap
\!a yaz1 yazabilen bir ki§iydi. Arap~a incil'den Allah'm diledigi kadanm 
yazrm§ ve sonra gozu gormez bir ihtiyar olmu§tU. Hz. Hadice dedi ki: 
Amcazadem, karde§inin oglunun ba§ma gelenleri dinle. Varaka: Yege
nim ne gordun? deyince, Rasulullah (s.a.) gordugu §eyleri ona bildirdi. 
Varaka dedi ki: Bu, Musa (a.s.)ya inen Namus-u Ekber (Cebrail)dir . . Ne 
olurdu ke§ke ben gen~ bir delikanh olsayd1m da, Allah seni kavminin 

• arasmdan ~1kanrken ya§asayd1m. Rasulullah (s.a.) dedi ki: 0, beni kav
mime kar§l m1 ~1karacak? Varaka dedi ki: Evet. Sana gelen gibi kime 
gelmi§se mutlaka o, kavmine kar§I ~Ikanlmi§tlr. Eger ben, senin gunle
rine eri§irsem sana kuvvetlice destek saglar ve yard1m ederim. Ne var 
ki Varaka fazla durmadan vefat etti. Bir sure vahiy kesildi. Nihayet Ra
sulullah (s.a.) -bize ula§tlgma gore- derin uzunttiye du§tti ve pek~ok 
kerre sabahleyin kalk1p kendisini daglarm tepesinden flrlatmak istedi. 
Ne zaman kendini atmak uzere dagm tepesine ~1ktlysa, Cibril (a.s.) ona 
gorunup dedi ki: Ey Muhammed; muhakkak ki sen, Allah'm ger~ek Ra
sulusun. Bu haber onun Izd1rabm1 dindiriyor, gonlu huzur buluyor ve 
geri donuyordu. Bir seferinde vahiy uzun sure kesilince, aym §ekilde sa
bahleyin evinden ~1ktl. Dagm zirvesine ula§mca Cebrail gorunerek ona 
ayru §ekilde soyledi. Bu hadis, Buhari ve Muslim'in Sahih'lerinde, Zuh
ri kanahyla tahriC edilmi§tir. Biz, bu hadisin senedini, metnini ve muh
telif anlamlanm Buhari §erhimizin ba§ taraflarmda uzun uzad1ya a~Ik
ladik. istey.en oraya ba§vurabilir. Hamd ve minnet Allah'a mahsustur. 

Kur'an'dan ilk olarak inen mubarek ve degerli ayetler, ayru zaman
da Allah'm kullanna merhamet ettigi ilk rahmet ve onlara ihsan ettigi 
ilk nimeti de dile getirmektedir: Bu ayetlerde insanm plhtlla§lTil§ kan
dan yaratild1gma, Hak Teala.'mn ikram1yla bilmedigi §eyleri ogrendigine 
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ve ooylece ilim, §ere! ve keramete nail olduguna dikkat ~ekilmektedir. 
Bu §etef oyle bir §ereftir ki; insanlarm atas1 Adem bu §erefle melekler
den U.stiin kilmini§tlr. ilim; bazan zihinlerde, bazan dilde; bazan cta par
mak ucuyla yazllan yaz1da olur. Yani zihni bilgi, lafzi bilgi ve resmi bil
gi. Resmi bilgi, ister istemez ilk ikisini gerektirir ama onlar bunu gerek
tirmezler. Bu sebeple Allah Teala : «Oku, Rabbm nihayetsiz kerem sa
hibidir. Ki 0 kalemle ogretti. insana bilmedigini ogretmi§tir.» buyuru
yor. Haberde varid olur ki; bilgiyi yaz1yla kaydedin, denilmi§tir. Yine 
varid olan bir hadiste bildigiyle amel eden kimseye Allah Teala bilme
digi §eylerin bilgisini de ihsan eder, buyuruluyor. 
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6 - Hay1r, insan azg1nhk eder, 
7 - Kendini mustagni gordugu ic;in. 
8 - Donii'~ ~uphesiz ki ancak Rabb1nad1r. 
9 - 0 yasaklayanl gordun mu? 

10 - Bir kulu, namaz kilarken? 
11 - Gordun mu; ya o kul dogru yolda ise? 
12 - Veya takvay1 emrettiyse? 
13 - Gordun mu; ya yalan sayd1 ve yiiz <;evirdi ise? 
14 - Bilmez mi .ki; Allah ger<;ekten gormektedir? 
15 - Ama bundan vazgec;mezse; andolsun ki; onu al-

nindan tutup siiriikleriz. 
16 - Yalanc1, gunahkar aln1ndan. 
17 - Oyleyse toplulugunu c;ag1rsin dursun. 
18 - Biz de zebanileri c;ag1nnz. 
19 - Sak1n, sen ona uyma. Seode et ve yakla~. 

Allah Teala insanm sevinc;, azgmhk, §Imankhk ve isyan ic;erisinde 
bulundugunu ve kendisinin zenginle§ip ~ok mal sahibi olunca bu nite-
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----------------------------------------~--------
liklere biirfindiigfinii haber veriyor, soma da onu tehdid ederek ogiitle 
va'dini bildirip: «DOnii§ §iiphesiz ki ancak Rabbmadir.» buyuruyor. Aki
bet, doniip vanlacak yer Allah'm huzurudur. Allah, senin mahndan do
laYI seni hesaba ~ekecektir. Bu mali nereden topladm ve nereye harca
dm? diye. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Zeyd ibn ismail ... Abdullah'm §oyle de
digini nakletti: iki a~ gozlii asla doymaz: Bilgi sahibi ve diinyahk sahibi. 
Ama bunun ikisi e§it degildirler. Qiinkii ilim sahibi siirekli Rahman'm 
nzasm1 fazlala§tinrken, diinyahk sahibi isyana dahp gider. Sonra Ab
dullah: «insan azgmhk eder; kendini miistagni gordiigii i~in. Donii§, 
§Uphesiz ki ancak Rabbmadir.» ayetini okUIDU§. ilim sahipleri i~in de §U 
ayeti okumu§: «Kullan i~inde Allah'tan ancak bilginler korkar.» Bu ri
vayet merfu' olarak Rasulullah'a da ula§tmlmi§tlr ve nakledilen bu ri
vayette RasUlullah (s.a.) buyurur ki: iki a~ gozlii hi~ doymaz: ilim ara
yan ve diinya arayan. 

((0 yasaklayam gordiin mii? Bir kula namaz kilarken.» Bu ayet-i 
celile Ebu Cehil -Allah'm la'neti onun iizerine olsun- hakkmda nazn· 

. o~u§tur. Rasulullah (s.a.)m Beytullah'm yamnda namaz kildigmi go
riince, onu tehdid etmi§ fakat Allah Teala once ona en giizel ogiitle 
ogut vererek : «GOrdiin mii; ya o kul, dogru yolda ise?» buyurmu§tur. 
Yani sen ne biliyorsun, bu yasakladigm kul i§ledigi fiild.e dogru bir yolda 
ise? «Veya Takvay1 emrettiyse» kavliyle Allah korkusunu emretti ise, 
ya sen, namaz kildigi i~in onu t~hdid edip tartakhyorsan? 

((Bilmez mi ki; Allah g~r~ekten gormektedir?» Bu dogru yolda olan 
ki§iyi yasaklayan §U adam bilmez mi ki, ·Allah ger~ekten onu gormekte 
ve soyledigini duymaktadir. Sonra da yaptiklarmdan dolaYI ona en uy
gun cezaYI verecektir. Soma Allah Teala va'dini belirtip tehdid ederek 
buyuruyor ki: 

((Ama bundan vazge~mezse; andolsun ki, onu alnmdan tutup siiriik
leriz.» i~inde bulundugu inad ve azgmllktan geri donmezse andolsun ki 
onu almndan tutup siiriikleriz ve k1~met gfinii simsiyah kllanz. 

((Yalanc1, giinahkar almdan.» Ebu Cehl'in alm, soziinde yalanc1, yap-
tiklarmda giinahkar ve ha tahd1r. · 

((Oyleyse toplulugunu ~ag1rsm dursun.» Kavmini ve a§iretini ~agir-
sm ve onlardan yard1m isteyip dursun. . 

((Biz de zeban.ileri ~agmnz.» Bunlar azab melekleridir. Boylece o, 
bizim tarafdarlanm1z m1, yoksa kendisinin tarafdarlan nn yenilgiye ug
rayacaktir ogrenir. 

Buhari der ki: Bize- Yahya, ibn Abbas'tan nakletti ki; Ebu Cehil 
§Oyle demi§ : Eger Muhammed'in Ka'be'de namaz kildigrm goriirsem, 
onun boynunu tepelerim. Rasulullah (s.a.)a bu haber ula§mca buyur
IDU§ ki : Eger o, boyle yaparsa melekler onu yakalarlar. Sonra Buhari 
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der ki : Amr ibn Halid de Ubeydullah ibn Amr kanahyla Abd'iilkerim'den 
bu rivayeti nakleder. Keza Tirmizi ve Nesei de tefsirlerinde Abdurrezzak 
tarik1yla bu rivayeti naklederler. ibn Cerir Taheri · de bu rivayeti Ebu 
Kureyb kanahyla ... Ubeydullah ibn Amr'dan nakleder. imam Ahmed 
ibn Hanbel, Tirmizi ve ibn Cerir de Davud ibn Ebu Hind kant>hyla 
ikrime'den nakleder ki, ibn Abbas §oyle demi§: Rasulullah (s.a.) ma
kamm yarunda namaz k1hyardu, Hi§am aglu Ebu Cehil ana rastlad1 ve 
dedi ki: Ey Muhammed, ben sana bunu yasaklamami§ nnyd1m? dedi. 
Rasulullah (s.a.) ana katl davranarak kendisini azarlad1. Ebu Cehil de
di ki: Ey Muhammed; beni neyle tehdid ediyarsun? Allah'a andalsun 
ki ben bu vadi i(;inde tarafdan en (;ak olan biriyim. Bunun tizerine Ailah 
Teala buyurdu ki: «Oyleyse taplulugunu .(;agirsm dursun, Biz de zebani
leri (;agirmz.» ibn A,bbas dedi ki : Eger Ebu Cehil taplulugunu ·(;agir
saydi, azab melekleri anmda anu yakalarlard1. Tirmizi; bu hadis, hasen, 
sahihtir, der. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ismail ibn Zeyd .. ibn Abbas' 
tan nakletti ki; Ebu Cehil §Oyle demi§ : Ben, Allah'm Rasulunu Ka'be'niri 
yamnda namaz kilarken gorecek olursam vanr anun boynunu tepele
rim. ibn Abbas der ki: Rasulullah (s.a.) ·§oyle buyurdu: Eger o, bunu 
yapmi§ alsayd1, goz gore gore melekler anu yakalarlardi. Eger yahudiler 
de oltimu temenni etmi§ alsalardi, hemen ~oltiverirler ve cehennemcteki 
yerlerini gortirlerdi. ~ayet peygambere meydan akuyanlar meydan ·aku
mak i(;in (;Ikml§ alsalardi; yurdlarma donduklerinde ne mallanm, ne 
de ailelerini bulurlardl. < 

Yine ibn Cerir Taheri der ki: Bize Abd ibn Humeyd ... Velid'den 
nakletti ki ibn Abbas §Oyle demi§: Ebu Cehil dedi ki: Eger Muhammed 
bir daha makamm yanmda mimaz k1lacak alursa, anu mutlaka olduru
rum. Bunun uzerine Allah Teal~ : «Yaratan Rabb1mn ad1yla aku.» aye
tini indirdi ve nihayet bu surenin «Ama bundan vazge(;mezse; andolsun 
ki anu, alnmdan tutup surukleriz. Yalanc1, gunahkar, almdan. Oyley
se taplulugtinu (;agirsm dursun. Biz de zebanileri (;aginnZ.ll ayetine ka
dar olan k1s1m gelince Raslllullah (s.!l-.) gidip arada namaz k1ldi. Ona 
seni Ebu Cehil'den karuyacak nedir? denildiginde buyurdu ki : Benimle ' 
anun arasmdaki alan sava§(;Ilarla' kapkara almu§tu. ibn Abbas der ki: 
Allah'a andalsun ki; eger a harekete ge(;mi§ alsayd1, halkm gozu onun
de melekler anu yakalarlard1. 

ibn Cerir Taheri der ki: Bize ibn Abd''iil-A'la ... Ebu Hureyre'den 
nakletti ki; Ebu Cehil §Oyle demi§: Muhammed sizin aramzda ytizunu 
agartlp geziyar mu? Evet, demi§ler. 0; Lat ve Uzza'ya andalsun ki, 
§ayet onun bu §ekilde namaz klld1gmi gorursem, baynunu tepelerim ve 
ytiztinu topraga surerim. Rasulullah (s.a.) namaz kilarken Ebu Cehil 
anun yamna boynunu tepelemek uzere geldi. Ebu Hureyre der ki: Ebu 

. . 
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Cehil'in herhangi bir §ey yapbg1 goriilmedi, yalmzca topuklarmm us
tunden geri donup, eliyle kendisini koruyordu. Ebu Hureyre der ki : Ebu 
Cehil'e; ne oldu sana? denildiginde, dedi ki: Dogrusu benimle onun ara
smda ate§ten bir hendek vard1, deh§et ve kanatlar doluydu. Ebu Hureyre 
der ki: Bunun uzerine Raslilullah (s.a.) buyurdu ki: ~ayet o, bana 
yakla§ml§ olsayd1; melekler tek tek onun uzuvlanm yakalarlardL Bu
nun uzerine Allah TeaUt: «Hay1r, insan azgmllk eder ... n ayetinden sure
nin sonuna kadar olan k1sm1 inzal buyurdu. ibn Cerir Taberi; bu k1smm 
Ebu Hureyre'nin hadisinde olup olmad1gm1 bilmiyorum, der. Bu hadisi 
Ahmed ibn Hanbel, Muslim, Nesei ve ibn Ebu Hatim, Mu'temir ibn Su
leyman kanallyla riv8.yet etmi§lerdir. 

«Sakm, sen ona uyma. Secqe et ve yakla§.>> Ey Muhammed senin 
ibadete devam etmeni engelleyen o ki§iye uyma. Diledigin zaman ona 
aldm§ etmeksizin diledigin yerde namazm1 k1l. Muhakkak ki Allah, se
nin koruyucun ve destekleyicindir. 0, seni insanlardan korur. «Secde et 
ve yakla§.n Muslim'in Sahih'inde varid olan bir hadiste Abdullah ibn 
Vehb ... Ebu Hureyre'den nakleder ki, Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: 

Kulun Rabbma en yakm oldugu an, secde amd1r. Binaenaleyh duay1 
c;okc;a yapm1z. 

Daha once Rasulullah (s.a.)m in§ikak ve A'lak suresini okuyunca 
secdeye gittigi nakledilmi§ti. 

-----iZAHI 

Bu surenin giri§ k1sm1mn Kur'an'm ilk nazi! olan ayetleri oldugu 
ittifakla kabul edilmektedir. Ba§ka ayetlerin ilk once nazi! oldugunu 
soyleyen rivayetler saglam degildir. imam Ahmed der ki : Bize Abdur
rezzak Zuhri oglu Ma'mer'den, o da Urve'den, o da Hz. Ai§e (r.a.)den 
nakletmi§ ve demi§ ki : 

Hz. Peygambere ilk gelen vahiy, uykusundaki sad1k ru'ya halindey
di. Ne zaman bir ru'ya gorse mutlaka gun aydmllg1 gibi c;IkardL Sonra 
ona yalmz ba§ma kalmak ho§ gosterildi. Ve o, Hira dagmdaki magaraya 
c;ekilerek say1s1 belirli gecelerde orada ibadet etmekteydi. Ve bu esnada 
ailesine yakla§mamakta ve onlara ugramamaktayd1. Beraberinde yiye, 
cegini de gotUrmekteydi. Sonra tekrar Hz. Hadice'nin yanma gelip azi
gmi almakta ve tekrar gitmekteydi. Nihayet Hira magarasmda geldi hak 
ona. Yakla§an melek: Oku, dedi. 0 ise: ben okuyamam, dedi. Hz. Pey
gamber buyurur ki: Melek beni aldi ve s1ktl. Oyle ki beni son derece 
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yordu ve b1raktl. Sonra dedi ki: Oku. Ben ise; okuyamam, dedim. ikin
ci defa beni ald1, s1ktl ve son derece yordu. Sonra b1raktl ve; oku, dedi. 
Ben okuyamam, deyince tic;tincti defa ald1 ve s1ktl sonra dedi ki: 

((Oku, yaratan Rabbmm ad1yla. 0, insaru plhtlla§ml§ kandan ya
rattL Oku. Rabbm nihayetsiz kerem sahibidir. Ki 0, kalemle ogretendir. 
insana bilmedigini 0, ogretmi§tir.» 

Boylece Hz. Peygamber ilikleri titreyerek dondti ve Hz. Hadice'nin 
yaruna geldi. Sonra: Beni orttintiz, orttintiz, dedi. Uzerini ortttiler. Korku 
ve deh§eti gidinceye kadar. Hz. Peygamber; ey Hadice, bana ne oldu? 
diyerek ba§mdan gec;enleri haber verdi ve dedi ki: Kendimden korktum. 
Hz. Hadice ise ona: HaYir, seni mtijdelerim. Andolsun ki Allah, seni ebe
diyyen mahcub etmez. Qtinkti sen akrabalanru ziyaret edersin, dogru 
soylersin, zahmetlere katlamr, mtisafirlere ikram edersin. Hakh alan
lara destek olursun. Sonra Hz. Hadice vanp amcas1 oglu Husay ogulla
rmdan Abdtiluzza oglu Esed oglu Nevfel oglu Varaka'run yaruna gitti. 
Varaka, cahiliyyet doneminde H1ristiyanhg1 kabul etmi§ birisiydi. Arap 
yaz1s1m ve. incil'i ibranice yazard1 -Allah'm diledigi kadar- ya§h 
birisiydi. Gozlerini yitirmi§ti. Hz. Hadice ona dedi ki: Ey amcam 
oglu, karde§inin oglundan dinle. Varaka dedi ki: Ne oldu sana karde§im 
oglu? Hz. Peygamber gordtiklerini anlatt1. Bunun tizerine Varaka dedi 
ki: Bu sana gelen, Hz. Musa'ya inen Namus-1 Ekber'dir. Ke§ke ben de 
bulunsayd1m, ke§ke ben de kavmin seni «;Ikartt1g1 zaman sag olsayd1m. 
Rasulullah (s.a.) : Kavmim beni vatarumdan m1 c;1karacak? dediginde, 
Varaka; evet senin getirdiklerini hangi kimse getirdi ise ooa dti§manhk 
edilmi§tir. Eger ben senin gtintine ula§Irsam sana btiytik destek olurum. 
Ama Varaka c;ok gec;meden vefat etti. 

Taberi de Abdullah ibn Ztibeyr'den rivayet ederek der ki : 
Rasulullah (s.a.) buyurdu ki; ben uykudayken bir ipek parc;as1 tize

rine yaz1lm1§ yaz1y1 getirdi bana. Ve; oku, dedi. Ben okuyamam, de
yince beni oyle s1kt1 ki, oldiim sand1m. Sonra b1rakt1 ve; oku, dedi. Ben 
de ne okuyaYlm? dedim. Bunu s1rf bir onceki §ekilde yapt1g1 gibi yap
mamas! ic;in soyledim. 0 da; oku, yaratan Rabbmm ad1yla, diye soyledi. 
Ve bu ayeti <<insana bilmedigini 0, ogretmi§tir.» ayetine kadar okudu. 
Hz. Peygamber der ki: Ben de okudum. Sonra melek gitti ve ben uyku
dan uyand1m. Sanki kalbime bir §ey yazllrnl§ gibi idim. Buyurur ki; 
Allah'm yarattlklan ic;erisinde benim en c;ok ho§lanmad1g1m §airlerle · 
delilerdir. Bu iki kitleye bakmaya tahammiil edemezdim. Hz. Peygamber: 
Muhakkak bu, bir §iir veya deliliktir. Kurey:flilere ondan hie; haber ver
mem. Kurey§ beni bu iki vas1fla anmasm. Bir dagm tepesine 91kar or
dan kendimi atar ve oldtirtiriim, ancak o zaman rahatlanm, dedim. Hz. 
Peygamber der ki : Bunun ic;in «;1ktlg1mda dagm ortalarma dogru var
d1gimda bir ses beni sesliyordu : Ey Muhammed, sen Allah'm RasUltisiin, 
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ben ise Cebra.il'im, diyordu. Hz. Peygamber buyurur ki : Ba§lnll semaya 
kald1rd1m. Bir de baktlm ki, Cibril (a.s.) parlak bir insan suretindeydi. 
:iki ayag1 sema.nm ufkuna dayah idi. Ve: Ey Muhammed, sen Allah'm 
RasulU.siin, ben de Cebrail'im, diyordu. Hz. Peygamber der ki: «Durup 
ona bakakald1m. Yapmak i~tedigimden vazge~tim ne ilerleyebiliyordum, 
ne de geriliyebiliyordum. Gok ufkunda yiiziimii ondan ~eviriyor, ama ne
reye bakarsam onu oldugu §ekilde gortiyordum. Bir sure ne oniime, ne 
arkaya gidebildim. Oldugum gibi kald1m. Nihayet Hz. Hadice, adamla
nni beni aramak i~in yollaml§tl. Onlar Mekke'ye gidip gelmi§lerdi, ben 
yine oldugum yerde kalmi§tlm. Som·a o uzakla§tl, ben de evime done
rek ondan uzakla§tlm ... » 

Ben burada ~ogu zaman siy£>:- ve tefsir kitablarmda okuyup ta 
iizerinde etrafhca durmadan ge~iverdigimiz veyahut ~ok az durdugu
muz bu biiyiik hadise iizerinde dii§iindtim durdum. 

Bu hadise ger~ekten biiyiik ve muazzam bir hadisedir. Hududsuz 
bir biiyiikliige sahip. Bugiin biz onun biiyiikliigiinii ihata etmeye ne 
kadar ~all§Irsak ~all§allm elbette bir~ok yonlerinin dii§iincemizin U.stiin
de kalacag1 muhakkaktlr. 

Bu hadise, hakikati itibanyla biiyiiktiir. Delaleti itibanyla biiyiik
tiir. Btitiin insanhgm hayatl iizerindeki te'siri itibanyla biiyiiktiir. Bu 
hadisenin vuku buldugu an hi~ miibalagas1z diyebiliriz ki, bu yeryiizii
niin tarihinde ge~en saniyelerin en niuazzam1 ve en biiyiigiidiir. 

0 anda gerc;ekle§en bu hactisenin mahiyeti nedir? 
Bu hadisenin mahiyeti §Udur : Celil, Kahhar, Miitekebbir, Cebbar, 

Azim V:e Miilkiin maliki Yiice Allah «Mele-i A'la»dan ikramda bulunarak 
yeryiiziiniin bir ko§esinde bulunan insana iltifatta bulunmu§ aralann
dan birisini sec;erek ilahi nurun be§ere baglama hikmetinin tevdi edilme 
mahalli, kelammm inme mevkii ·ve takdir ettigi kaderinin temsilcisi 
olmak gibi bir ikramda bulunmu§tur. 

Bu; gerc;ekten biiyiik, hucludsuz derecede biiyiik bir hadise. :insan, 
kendi takatl nisbetinde mutlak ve ezeli hakikat1 tasavvur ettigi zaman 
mevzuun azameti baz1 yonleriyle ortaya c;1kar. Mahdud ve fani olan 
kul, bu gerc;egin l§Igmda kendi kulluk durumunu dii§iiniince bu mes'e
lenin ehemmiyeti ortaya ~1kar. Ve ondan sonra ancak bu ilahi itinarun 
insan denilen mahluka verdigi !feger kavrarur. Ve bu duygunun zev
kine ermek ·. miimkiin olur. §iikiir, sevin...c; ve huzurla onu kar§llamak 
imkaru dogar. Alahl'm sozlerinin, mevcudatm dort bir yarundan ~tnla
ru~ iasavvur edilir. Bu ilahi sozler yeryiiziiniin bilinmez bir noktasmda 
adeta miinzevi hayatl ya§ayan insan cinsinden bir terd iizerine inzal 
edilmektedir. 

Peki bu hAdisenin dela.Iet ettigi mana nedir? 
Bu· hMise bir taraftan yuce Allah'm geni§ lutfunu, her §eyi kap-
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layan rahmetini, lutuf ve minnet dolu ikramm1 ifade eder. Hak Teala, 
rahmet ve ihsamyla hi~ bir sebep olmaks1zm kullanm donat1r. Fakat 
feyiz ve ihsam, O'nun bizzat yiice ve zati s1fatlanndan ne~'et etmek
tedir. 

insan yoniinden bu hadisenin delalet ettigi ger~ek ise ~udur : Yiice 
Allah, insamn dii~iinemeyecegi derecede ikramlarda bulunmu~tur. Hi~ 
bir kul Allah'm bu ihsanlan kar~1smda ~iikiir vazifesini ifa edemez. Yal
ruz bunun i~in bile insan, omriinu riiku' ve sucud ile gec;irse Allah'a 
~iikur vazifesini ifa etmi~ olamaz. Bu hadise, Allah'm kendisini anma
Sl, iltifat etmesi, kendisiyle be~er arasmda bir alaka kurarak insan cin
sinden bir peygamber se~ip kelamm1 ona inzal buyurmas1, yeryiiziinii 
bu zata karargah kllmasl, butun mevcudatm bu kelamm sedaslyla hu
~u.· duymas1 biiyiik bir lutuf ve ikramd1r. 

Bu aklllan durdurucu hadisenin butiiniiyle be~er hayatl U.zerindeki 
te'sirine gelince, bu daha ilk andan ba~lam1~tlr. ilk ba§lar ba~lamaz 
be~r tarihinin gidi~ yonunu degi§tirmi§, insan vicdarurun hareket sey
rini tebdil etmi~tir. c;unku o andan itibaren insanm ba~ vuracag1 noktay1 
ve deger ol~iilerinin alacag1 makam1 ta'yin etmi§tir. Bu nokta ne yer
yiizudur, ne de arzu ve heveslerdir. Aksine gokyiizu ve ilahi vahiydir. 

Ve daha o andan itibaren ruhlarmda bu gerc;egin yer ettigi yeryiizii 
~ar1 Allah'm himayesinde ve dogrudan dogruya inayeti altmda ya
~rm~lar, her i~lerinde biiyiik kii~uk her mes'elelerinde dogrudan dog
ruya O'na yonelmi~ler, Allah'm murakabesi altmda hareket ettiklerini 
hissetmi~lerdir. Kudret elinin, kendilerine uzarup yolda attlklan adlm1 
degi§tirmesini, yanh§lanru diizeltip dogruya sevketmesini beklemi~ler
dir. Yatt1klan her gece, sabahleyin kalktlklarmda Allah'm kendi i~le
rindeki gerc;ekleri kendilerine anlatan, problemlerini c;ozumleyip; ''§unu 
ahn, bunu almaym:» diyen vahyinin gelmi§ olmasm1 · beklemi§lerdir. 

Dogrusu o donem, gerc;ekten fevkalade bir donemdi. Yirmi uc; ytl 
boyunca yiicelerin yiicesiyle insanlar arasmdaki dogrudan dogruya mu
nasebet arahks1z devam etmi§ti. 0 donemin mahiyetini ancak ya§ayan
lar bilir. Onlar bu ger~egi bilmi§ler, duymu§lar, ba§lang1c1m ve sonunu 
gormu~ler. Ve bu rab1tarun tad1ru tatm1§lard1. Allah iradesinin yolla
nru degi~tirdigini hissetmi§lerdi. Nereden c;1k1p nereye vardlklanru gor
m~lerdi ki, bu mesafe yeryiizundeki olc;iilerden hic;biriyle klyaslanma
yacak kadar ba§dondurucu bir mesafedir. Vicdanlarda kat'edilen bu me
safeden daha uzun kainatta bir mesafe bulunmaz. Gokler ve alemler ara
smda da boyle bir uzakh~n misline rastlamak miimkiin degildir. Yer
yiiziinde iken gokyiizunden gelen emri almak, arzu ve heveslerin yar
dlrmru beklemektense ilahi vahyin yard1mm1 beklemek arasmdaki me
safe tasavvurun fevkinde idi. islam ile cahiliyet, be§eriyet ile Rabbani
yet arasmdaki mesafe, gokyuzu ile yeryiizu arasmdaki mesateden ~ok 

Tefstr, C. XV, F : 535 
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daha uzundur. Onlar bunu bilmi§ler, zevkini tatm1§Iar; halavetini anla
rm§lardl. Bunun degenni dii§tiniiyor, Rasulullah (s.a.)m yiice dostuna 
intikalinden sonra onu kaybetmenin ne biiyfik bir hadise oldugunu far
kediyor, tasavvuru bile ak1llan durduracak olan bu fevkalade donemin 
kesintiye ugramas1yla birlikte biiyiik bir kaYIP it;erisinde olduklanm 
anllyorlardl. Dogrusu bu hadise gert;ekten vuku bulmaml§ olsaydl· ta
savvuru bile miimkiin olmazd1. 

Enes (r.a.) der ki: Hz. Peygamberin vefatmdan sonra Hz. Ebubekir, 
Hz. Omer'e dedi ki: Haydi birlikte Rasulullah'm hayatta iken ziyaret 
ettigi gibi biz de Ummii Eymen (r.a.)i ziyaret edelim. Onun yamna 
geldiklerinde Ummii Eymen (r.a.) aglad1. Hz. Ebubekir ve Orner ona: 
Neden aglarsm, bilmez misin ki Allah katmda olanlar Allah Rasulii it;in 
daha haY1rlld1r? dediklerinde o; evet, bilirim. Allah katmda olanlar 
Allah Rasulii it;in daha hay1rlld1r. Ama gokten gelen vahyin kesilmi§ 
olmas1 aglatlr beni, deyince, o iki sahabe de heyecana gelerek aglamaya 
ba§ladllar. · 

Bu donemin te'siri daha ilk andan itibaren be§er hayatmda ken
dini gostermeye ·ba§larm§ ve bu te'sir bugiine kadar devam etmi§tir. 
Allah'm yeryiiztindekilere varis k1lacag1 zamana kadar da devam ede
cektir. 

Dogruyu soylemek gerekirse insanoglu, deger 6lt;iilerini yeryiiztin
den degil gokyiiziinden almakla, tatbik ettigi hayat nizam1m insanlarm 
heveslerinden degil, ilahi vahiyden ogrenmekle yeniden diinyaya gelmi§ 
ve tekrar yeni ba§tan dogmu§tur. Qtinkii bu hadiseyle birlikte daha once 
ve daha sonra hit; olmayan degi§im olmu§ ve tarihin t;izgisi yon degi§
tirmi§tir. Bu hadise, yollarm aynll§ noktas1 olmu§tur. Bununla birlikte 
yeryiiziinde i§aretler daha at;lk ve daha yiiksek olarak dikilmi§, zamamll 
tOrpiisiine ma'ruz kalmaz ve liadiseler onu a§md1ramaz olmu§tu. insan 
vicdamnda varllk, hayat ve deger olt;iileriyle ilgili oyle at;Ik bir dii§iince 
§ekli belirmi§ ki, benzeri bir §ekil ondan once goriilmemi§ ve ondan son
ra da onun apkllg1, set;ikligi, parlakllg1 ve geni§ligine denk olacak hi~ 
bir dtinya deger ve 6lt;iisii gelmemi§tir. Biitiin bunlarm yam sm~. o, insan 
hayatmm realitesine de en uygun insan oldugunu gostermi§tir. Yeryii
ziinde bu ilahi nizarmn kaideleri belirtilmi§, i§aret ve c;:izgileri a<;Iklan
rm§tlr. «Ta ki, helak olan bilerek helak olsun, ya§ayan da bilerek ya
§asm.n Kapallllga ve miibhemlige yer yok. Bunun dl§mda bilerek saplk
llk, kasden inhiraf ve maksadll olarak doneklik vard1r. 

Dogrusu, o e§i bulunmaz saniyede ak1llan durduracak bir hadise 
cereyan etmi§tir. Oyle kainat t;apmda biiyiik hadise ki, onunla buyer
yiiztinde bir donem ba§laml§ ve bir donem son bulmu§tur. Ve o donem; 
bir milletin veya neslin tarihinde degil, be§eriyetin tarihinde apayn 
bir donem olmu§tur. Bu donemi mevcudatm dort bir yam tescil ederken 
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insanoglunun i~ dlinyas1 da tescil etmi§tir. Artlk bugiin bu insan vicdam 
ic;in o biiyiik hatlraya d6nmekten ba§ka bir §ey kalmann§tlr. Ona don
meli ve onu unutmamahd1r. Ve her zaman da bu d6nii§Un insanhk ta
rihinde ve zaman ic;erisinde bir kere §ahid oldugu ba§kaca e§ine rast
lanmayan yeniden bir dogu§ oldugunu hatmnda tutmahd1r. 

Surenin ilk b6liimii boyle. Geriye kalan k1sm1 ise daha sonra nazil 
olmu§tur. Qiinkii peygamberin hayatmda daha sonra gelen ac;1ktan ac;1ga 
ibadet ve davaYl teblig miikellefiyeti ile mii§riklerin kar§I c;1kmasi duru
mu ortaya c;1kmca mevcud olan hadise ve §artlara i§aret etmektedir. 
Nitekim sure-i celile'deki «0 men'edeni gordiin mii sen, bir kulu na
maz kilarken?ll ayetinden anla§Ilmaktadir. 

~u kadar var ki, surenin b6liimleriyle bu giri§ k1smmm gerisinde 
anlat1lan gerc;eklerin zincirleme siralam§I arasmda tam bir ahenk olup 
sureyi ic; ic;e bir biitiin haline getirmektedir. 

Bu, Kur'an'm ilk suresidir ve Allah ad1yla ba§lamaktadir. Rasulul
lah (s.a.)I ilk anda baglant1 kurdugu «Mele-i A'la»ya d6ndiirmektedir. 
Daha bu baglant1 kurulur kurulmaz ve dava yolunda ilk adi~ar at1hr 
atilmaz Peygamberi Allah'm ad1yla okumaya tevcih etmektedir. «Oku, 
yaratan Rabbmm ad1yla.» Ve ba§lang1c;ta Rabbm yarat1c1hk s1fat1 s6z
konusu edilmektedir. «Yaratan Rabbmm.» 

Sonra insanm yaratlh§ma ve ba§langicma ge~ilmektedir. «0, insam 
pihtila§IDI§ kandan yaratt1.>1 .Ana rahminin duvarlarma as1h kalan o bir 
damla kan pihtlsmdan yaratmi§tlr. Son derece basit ve 6nemsiz bir yer
de~ c;Ikarnn§tir. Bu ise yaratiCmm kudretinin azameti ile beraber lutfu
nu ifade eder. Qiinkii bu kan p1htis1 O'nun lutfuyla 6grenen ve 6greten 
iist\in yaratlh§a sahib insan §ekline c;Ikanlmi§tlr. «Oku, Rabbm "nihayet
siz kerem sahibidir. Ki 0, kalemle 6gretendir. insana bilmedigini 0, 6g
retmi§tir. 11 

Gerc;ekten de insanm dogu§uyla vard1g1 sonuc; arasmda son derece 
biiyiik bir mesate vardir. Ama Allah, Kadir'dir, Kerim'dir ve bu yiizden 
o ba§d6ndiiriicii intikali gerc;ekle§tirmi§tir. 

Bu hakikatin yam s1ra 6gretme gerc;egi de tebariiz etmektedir. Yuce 
Rabbm, insanogluna ((kalemle)) 6gretmi§tir. Qiinkii kalem eskiden ol
dugu gibi bug\in de insan hayatmda en miiessir 6gretim vas1tas1d1r. Bu
giin bizim g6rdiigiimiiz be§er hayatmdaki ac;1khg1 kadar o glin ac;1ga 
pknn§ degildi. Ama yiice Allah, kalemin ehemmiyetini bildigi ic;in be
§eriyyetin en son risaletinin ba§lad1g1 anlardan ilk anda ve Kur'an-1 Ke
rim'in inen surelerinin ilkinde buna i§aret etmektedir. Halbuki bu ger
c;egi getiren peygamber, kalemle yaz1 yazan bir kimse degildi. ~a,yet 

bu Kur'an'm soyledigi §eyler bir vahiy ve risalet neticesi olmasayd1 daha 
ilk anda okuma yazma bilmeyen bir peygamberin bu gerc;egi ac;Iklamasl 
mlimk\in olmazd1. 
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Sonra ayet-i kerime ogrenilecek kaynag1 gosteriyor. Bilginin yegane 
kaynagmm Allah oldugunu, insanm, her bildigi §eyi o kaynaktan al
digmi, bu varllklar aleminde oniine at;Ilan her esrarm kendi hayatmda 
ve nefsinde tecelli eden her s1rrm O'nun eseri oldugunu, e§i bulunma
yan o kaynaktan sudur ettigini ifade ediyor. 

Hz. Peygamberin «Mele-i A'la» ile baglantl kurdugu ilk anda nazil 
olan bu biricik boliimle geni§ligine bir iman dii§iincesinin faidesi vaz'e
dilmi§ oluyordu. 

Her §ey, her hareket, her ad1m ve her i§ Allah'm ad1yla ve Allah ad1 
uzere ba§lar. O'nunia· yurur ve O'na yonelerek neticede O'na vanr. Allah 
ise yaratandtr, bilendir. Dogu§ ve ba§langtc; Allah'tandtr. ilim ve ma'ri
fet O'ndand1r. insan ogrenebildigini ogrenir ve ogretebildigip.i ogretir. 
Butiin bunlarm kaynag1, yaratan ve ogreten Allah'tlr. 

«insana bilmedigini 0 ogretmi§tir.» 
Hz. Peygamberin daha ilk anda ald1g1 bu Kur'an gerc;egi onun bii

tiin duygulanna hiikmetmi§, dilini kendine baglami§ hareket ve yonune 
te'sir etmi§ ve hayatl boyu imanm ilk kaidesi olmas1 yiiztinden oriun 
te'siri altmda kalmt§tlr. Nitekim imam f1emseddin Ebu Abdullah Mu
hammed ibn Kayyim el-Cezvi, <<Zad'iil-Maad» adh eserinde Hz. Peygam
berin, Allah'1 zikri konusunu §6ylece ozetliyor : 

Hz. Peygamber . (s.a .) Aziz ve Celil olan Allah'l zikir baktmmdan 
yaratlklann en iistiiniiydii. Hatta biitiin sozii Allah'1 zikir ve onun et
rafmda doniiyordu. Ummetine her emri ve nehyi onun Allah'1 zikriydi. 
Rabbmm isimlerini, stfatlanm, hiikiimlerini, fiillerini, vaad ve ihtar
lanm haber vermesi Rabbm1 zikriydi. <;e§itli ifadelerle hamd ve tesbihi 
Rabbtmn zikriydi. Suali, duas1, korkusu ve §evki O'nu zikirdi. Siikutu 
ve sessizligi kalbiyle O'nu zikirdi. 0 her zaman ve her §artta Allah'tm 
zikrederdi. Allah'm zikri, ald1g1 her nefeste otururken, yatarken ve kal
karken, yiiriirken ve oinerken, inerken ve gezerken, dola§Irken ve sava-
§lrken. Verdigi her solukta vard1. · 

Uykudan uyamnca «Hamdolsun oldiikten sonra bizi dirilten ve diri-
. li§ kendisine olan Allah'a .» derdi. Hz. Ai§e der ki : Geceleyin kalktlgm

da on kere tekbir ve on kere tehlil getirirdi. Sonra : Allah'1m, diinyamn 
ve ktyametin stkmtlSlndan Sana s1gm1nm, derdi on kere. Sonra na
maza ba§lardl. Hz. Ai§e der ki : Geceleyin uyand1g1mda buyururdu ki : 
Senden ba§ka ilah yok. Tesbih ederim Seni. Alah'1m, Senden giinahla
nmm bag1§lanmas1m dilerim, rahmetini isterim. Allah'1m, benim bil
gimi art1r, beni dogru yola gotiirdukte:q sonra kalbimi tekrar kayd1.rma. 
Ve katmdan bana bir rahmet ver. Muhakkak ki Sen, lutfedensin, der
di. Bunu Ebu Davud zikreder. Ba§ka bir rivayette: Geceleyin kim uyku
dan uyamr ve; <<Allah'tan ba§ka ilah yoktur, O'nun e§i ve benzeri yok
tur, miilk O'nundur ve hamd O'nad1r. 0, her §eye kadirdir. Hamd AI-
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lah'ad1r, tesbih Allah'ad1r. Allah'tan ba§ka ilah yoktur. Allah en biiyiik
tiir, giic;: ve kuvvet ancak ve ancak Ulu ve Yiice Allah'a aittir.» der, son
ra; Allah'1m beni bagi§la, derse; duas1 kabul olur. Veya bir ba§ka duay1 
yaparsa miistecab olur. Abdest allp namaz k1larsa namaz1 kabul olur. 

ibn Abbas (r.a.) Hz. Peygamberin yamnda yattlg1 geceyi §6yle an
latlr : Rasulullah (s.a.) uyamnca ba§ml semaya kald1rd1 ve Al-i imran 
suresinin son on ayetini okudu : «Muhakkak goklerin ve yerin yaratlh
§mda ... » Sonra buyurdu ki; Allah'1m hamd Sanad1r. Sen goklerin, yer
yiiziiniin ve onlarda bulunanlann nurusun. Hamd Sanad1r, Sen gokle
rin ve yeryiiziiniin ve onlarda bulunanlann Hakim'isin. Hamd Sana
dir. Sen Hakk'sm. Senin vaadin hak ve soziin hakt1r. Sana ula§mak 
haktlr, cennet hakt1r, cehennem hakhr. Peygamberler haktlrlar, Mu.c 
hammed haktlr ve k1yamet giinii haktlr. Allah'1m Sana teslim oldum, 
Sana inand1m, Sana dayand1m ve Sana yoneldim. Senin ic;:in sava§tlm 
ve Senin hiikmiine bagland1m. Benim gec;:mi§ ve gelecek giinahlanm1 
bagi§la. Gizli ac;:1k yapt1klanm1 affet. Sen benim ilah1msm, Senden ba§
ka ilah yok. Giic;: ve kuvvet ancak ve ancak Yiice Allah'a aittir. 

Hz. Ai§e (r.a.) der ki: Hz. Peygamber geceleyin kalktlg1 zaman bu~ 
yururdu ki: Allah'1m, Cebrail'in, Mikail'in ve israfil'in Rabbi, gokleri ve 
yeri yaratan, goriileni ve goriilmeyeni bilen. Son kullarm arasmda on
larm ihtilafa dii§tiikleri §eylerde hiikiim verirsin. Benim ihtilata dii§
tiigiim §eyde izninle beni hakka gotiir. Sen diledigini dogru yola hida
yet edersin. Yahut Hz. Ai§e, Hz. Peygamberin namazma bununla ba§
ladigmi soylemi§tir. 

Hz. Peygamber vitir klld1g1 zaman vitrinin sonunda iic;: kere; tesbih 
Kuddus olan Allah'ad1r, diyerek bitirirdi. Ve iic;:iinciisiinde sesini uza
tlrdL 

Evinden <;:Ikt1g1m zaman; Allah'm ad1yla <;:1k1yorum, Allah'a tevekkiil 
ettim, Allah'1m Sana s1gmmm, sap1tmaktan veya sapt1nlmaktan. Aya
gimm kaymasmdan, zulmetmekten veya zulmedilmekten, bilmemekten 
vey,a bilinmemekten. 

Hz. ·Peygamber buyururdu ki : Kim evinden <;:1karken ((Allah'm adiy
la <;:IkiYorum, Allah'a tevekkiil ettim. O'ndan ba§ka giic;: ve kuvvet 
yoktur.» diyerek <;1karsa, ona; dogru yolu bulasm ve korunasm, denir. 
Ve §eytan ondan kac;:ar. 

ibn Abbas bir gece onun yamnda kald1gm1 naklederek der ki : Hz. 
Peygamber sabah namazma kalkt1 ve §oyle dedi: Allah'1m kalbime ay
dmllk ver, dilime aydmllk ver, kulag1ma aydmllk ver, goziime aydmlik 
ver. Arkamda olanlan aydmlat, oniimii aydmlat. Ustiimii aydmlat, yolu
mu aydmlat. Allah'1m benim nurumu biiyiilt. 

Fadl ibn Merzuk Atlyye'den, o da Ebu Said ·el-Hudri'den rivayet 
eder ve der ki : Rasulullah (s.a .) buyurdu ki; bir ki§i evinden namaz 
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ic;in c;1k1p derse ki; Allah'1m, Senden isteyenlerin hakk1 ic;in Senden is
tiyorum. Sana gidi§imin hakk1 ic;in Senden istiyorum. Ben az1tarak, 
kotiiluk yaparak, riya ic;inde ve denilsin ic;in 91kmadim. Bilakis Senin 
gazabmdan c;ekinerek ve ho§nudlugunu isteyerek c;1ktlm. Beni azabdan 

_ kurtarmam, gunahlanm1 bagi§lamam istiyorum. Qiinkii Senden ba§ka 
kimse gunahlan bagi§layamaz. 0 zaman Allah ona yetmi§ bin melek 
tevkil eder, onlar kendisi ic;in magfiret dilerler. Namazm1 eda edinceye 
kadar Allah onun yiiziine bakar ve ikbal verir. 

Ebu Davud, Hz. Peygamberden rivayet eder ve der ki: 0 mescide 
girdigi zaman buyururdu ki: Uh,l Allah'a s1gmmm. O'nun yiice zatma 
ve kadim saltanatma s1gmmm. Kovulmu§ §eytandan. Ki§i bunu soyle
yince §eytan der ki; diger gtinler de benden korundu. · 

Hz. Peygamber buyurur ki: Sizden biriniz mescide girdigi zaman 
Hz. PeygambeJ;e salat ve selam getirsin ve desin ki: Allah'1m bana rah
met kaptlanm ac;. Qtkmca da. desin ki: Allah'tm, Senin. fazl-1 keremin
den istiyorrim. Hz. Peygamber mescide girerken salat ve selarri getir
mi§, sonra da: Allah'tm, gunahlanm1 bagt§la ve bana rahmet kaptlanm 
ac;, demi§. Qtkmca da salat ve selam getirmi§ sonra: Allah'rm gtinahla-
nmi bagi§la ve bana lutuf k~p1Ianm ac;, buyurmu§. · 

Hz. Peygamber sabah namazm1 ktldtgmda, namaz ktldtgl yerde 
· oturup giine§ doguncaya kadar Allah'1 zikrederdi. Sabah olunca buyu
rurdu ki : Allah'tm, Senin ic;in sabahladtk, Senin ic;in ak§amladlk. Senin 
ic;in ya§tyor, Senin ic;in oliiyoruz. Ve dirili§ Sanadtr. 

Ve buyururdu ki: Sabahladtk. MUlk de Allah ic;in oldu. Hamd Allah 
ic;indir. Allah'tan ba§ka ilah yoktur. 0, bir ve tektir. Ortag1 yoktur. MUlk 
O'nundur. Hamd O'nadtr. Ve 0, her §eye kadirdir. Rabbtm, ben bugiiniin 
haynm ve ondan sonrasmm haynm istiyorum Senden. Bugiintin §er
rinden ve ondan sonrasmm §errinden Sana s1gtmyorum. 1\lt§am olunca 
da buyururdu ki: Biz ak§ama girdik ve mUlk Allah ic;in oldu. 

Ebubekir (r.a.) Hz. Peygambere dedi ki: Bana baz1 sozler buyur ki, 
sabahlaymca ve ak§amlayinca ~mlan soyleyeyim. Hz. Peygamber: De ki: 
Allah'1m, goklerin ve yerin yaratam, gortilen ve gorUlmeyeni bilen, her 
§eyin Rabbi ve maliki Sensin. Ben §ehadet ediyorum ki, Senden ba§ka 
ilah yoktur. Nefsimin, §eytamn §errinden ve §irkinden Sana s1gmmm. 
Nefsimi bir kottiliige ·dii§iirmekten Sana stgmmm. Sonra buyurdu ki: 
Sabahladlgm ve ak§amladtgm zaman bunu soyle, sonra yataga girdi
ginde de tekrarla. imam-1 Cevzi bu konuda daha birc;ok hadis-i §erif 
nakleder. · 

Hz. Pe:yogamber giizel bir elbise yaptlrdtgl zaman onu _adtyla adlan
~mr, ya sank veya rida derdi. Ve sonra buyururdu ki: Allah'tm, hamd 
sanadtr, sen giydirdin beni.. Senden ·onun haytrll olmastm ve haytr ic;in 
yaptlmastm istiyorum. Onun §errinden ve §er ic;in yaptlmasmdan Sana 
sigmtyorum. · 
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Rivayete gore Hz. Peygamber evihe dondiigii zaman buyururdu ki: 
Hamd olsun Allah'a, beni korudu ve rn.uhafaza etti. Hamd olsun Allah'a 
ki beni doyurdu ve ic;irdi. Ve hamdolsun Allah'a ki bana lutfetti. Sen
den beni ate§ten korumam istiyorum. 

Buha-ri ve Miislim'de varid olduguna gore Hz. Peygamber helaya 
girecegi zaman buyururdu ki: Aliah'1m, habis ve habaisten Sana s1g1-
mnm. 

Heladan c;1ktlgmda da; aff1m dilerim, derdi. Bazan da: Hamdolsun 
0 Allah'a ki, benden s1kmt1yt giderdi ve rahatlattlrdl, derdi. 

:Rivayete gore o, elini su bulunan kaba koydu ve ashabma buyurdu 
ki: Allah adma abdest aim. Hilali gordiigii zaman da -§Oyle dedigi rivayet 
edilir: Allah'1m, onu iman ve emniyetle islam ve selametle hilal haline 
getir. Benim ve senin Rabbm olan Allah. 

Elini yemege uzatt1g1 zaman da «Bismillah» der ve yiyenlere bes
mele c;ekmesini emrederek §oyle buyururdu: Sizden biriniz yemek ye
digi zaman yemegin iizerine Allah'm adm1 ansm. Eger ba§langiCmda 
Allah'm ad1m anmay1 unutursa, sonunda §Oyle desin; ba§mda ve sonun
da Allah'm ad1yla. 

i§te boyleidi onun biitiin hayatl. Biitiin incelikleriyle ilk anda al
digl bu ilahi tevcihatm te'siri altmda kalmi§tl. Derin ve koklii iman 
kaidesi bu dii§iinceler iizerine kurulmu§tu. (Seyyid .Kutub, Fi Zilal'il
Kur'an, XVI, 276-2.88) 

--------~'o'o----------

A'LAK SURESiNiN SONU 



KADR SiJRESi 

,(Mekke'de ncizil olmu§tur) 
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C!ljli~~;~a:i:;:tr~·~-~;~~~~~c)~~ij~® 
Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad~yla. 

1 - Dogrusu Biz, onu Kadr gecesinde indirdik. 
2- Kadr gecesinin ne oldugunu bilir misin sen? 
3 - Kadr gecesi; bin aydan daha hay1rhd1r. 
4- Melekler ve Ruh, o gece Rablann1n izniyle her i~ 

i<;in iner de iner. 
5 - 0, tanyeri aganncaya ~adar bir selamettir. 

Allah Teala Kur'an'1 Kadr gecesinde indirdigini haber veriyor ki bu, 
Kur'an'da: ((Gerc;ekten B-iz onu, mubarek bir gecede indirdik.» (Duhan, 
3) diye zikrettigi mubarek gecedir. Bu gece Kadr gecesidir ve Ramazan 
aYl ic;erisinde bulunur. <;unku Allah Teala bir ba§ka surede: ((Ramazan 
aYI; oyle b-ir ayd1r ki, Kur'an, o ayda indirilmi§tir.>> (Bakara, 185) bu
yurmaktadir. ibn Abbas ve ba§kalan derler ki: Allah Teala Kur'an'1 bir 
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butun halinde Levh-i Mahfuz'dan diinya gogiindeki izzet Evine indir~. 
Sonra teker teker vak'alara gore yirmi uc senede Rasulullah (s.a.)a 
inzal buyurdu. · 

Daha sonra Allah Teafa Kadr gecesinin degerini yiicelterek, 
Kur'an-1 Kerim'i tndirmeyi tahsis ettigi bu gece hakkmda §Oyle buyu
ruyor: «Kadr gecesinin ne oldugunu bilir misin sen? Kadr gecesi; bin 
aydan daha haYirhdir.>> 

Ebu tsa et..:Tirmizi bu ayetin tefsirinde der ki: Bize Mahmud ibn 
Gaylan, Yusuf ibn Sa'd'dan nakleder ki; Hz. Hasan Muaviye'ye bi'at 
ettikten sonra, bir adam kalk1p: Mu'minlerin yiizunu kararttm, dedi. 
Veya ona; ey mu'minlerin yiizunu kara Cikaran adam, diye seslendi. 
Hz. Hasan dedi ki: Allah sana merhamet etsin. Beni yerme. Qiinku Allah 

· Rasulune timeyye ogullarmm kendi minberi uzerinde oturduklan gos
terildiginde o, bundan ho§la§madl. Bunun iizerine ona: «Gercekten 
Biz, sana Kevser'i verdik.» ayeti inzal edildi. Ey Muhammed, Biz sana 
cennette bir 1rmak verdik, denildi ve sonra da: «Dogrusu Biz, onu Kadr 
gecesinde indirdik. Kadr gec~sinin ne oldugunu bilir misin sen? Kadr 
gecesi; _bin aydan daha haYirhdir.» deniidi. Ey Muhammed, senden 
sonra o tahti timeyye oguHan ellerine gecireceklerdir. Kas1m ibn Fadl 
der ki; biz sayd1k ve bir de bakt1k ki U.meyye ogullarmm hakimiyyeti 
bin ay siirmu§tur. Ne bir giin fazla, ne de bir gun eksik. Sonra Tirmizi 
der ki: Bu hadis garibtir. Ancak bunu Kas1m ibn Fadl'm nakiettigi bu 
§ekliyle taruyoruz. Kas1m ibn Fadl ise guvenilir bir ravidir. Yahya el
Kattan ve ibn Mehdi onu sika ra'l(i saymi§lardlr. Yine Tlrmizi der ki: 
Kas1m ibn Fadl'm kendisinden rivayet naklettigi iistadl Yllsuf ibn 
Sa'd -Yusuf ibn Mazen de denir- me~hul bir ki§idir. Biz bu hadisi, 
bu laf1zla ancak bu §ekilde biliyoruz. Bu hadisi Hakim ~e Miistedrek'in
de Kasrm ibn Fadl kanahyla Yllsuf ibn Mazen'den nakleder. ~Jrmizi' 
nin; Yusuf mechul bir ki§idir, sozuniin iizerinde durulmas1 g'erekir. 
Qunku Yusuf ibn Mazen'den aralarmda Hammad ibn Seleme, Halid 
el-Hazza ve Yunus ibn Ubeyd'in de bulundugu bir topluluk hadiS riva
yet etmi§tir. Yahya ibn Main de Yllsuf ibn Mazen'in me§hllr . bir ki§i 
oldugunu soyler. Yine ondan nakledil~n bir rivayette o, Yllsuf ibn Ma
zen'in guvenilir (sika) bir ravi oldugunu soylemi§tir. ibn Cerir Taheri de 
bu hadisi Kasrm ibn Fadl kanahyla tsa ibn Mazen'den nakleder. Sonra 
der ki: Bu, hadiste bir 1zt1rab bulunmas1ru icabettirir. Allah en iyisini 
bilendir. Kald1 ki bu hadis, her turlu takdir baklmmdan. da ger~ekten 
miinker bir hadistir. Bizim §eyhimiz Hafiz Ebu'l-Haccac el-Mizzi; bu 
munker bir hadistir, der. . 

Ben derim ki: Kas1m ibn Fadl'm timeyye ogullanrun h8.kimiyet 
suresini hesab edip; bin ay buldugu ve ne bir gun fazla ve ne de bir 
gun az oldugu, sozune gelince, bu dogru degildir. Zira Hasan ibn Ali 
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emirligi Muaviye'ye teslim ettiginde Muaviye tek ba§ma iktidara gelmi§
ti ki bu, kirk yllmda olmu§tu. Bu yJ.lda Muaviye'ye bi'at yap1lrm§ ve o 
ylla «cemaat. Yih» ad1 verilmi§ti. Sonra siirekli olarak Emevilerin hii
kiimranh~ ~am'da ve diger yerlerde devam etmi§ ancak Harameyn 
(Mekke ve Medine)de Abdullah ibn Ziibeyr'in devleti bir siire Emevi
lerin iktidanmn dl§ma r;1km1§, yakla§lk dokuz 'Yilda Ehvaz ve yaklmn
daki baz1 §ehirler bu hiikiimranhgm dl§mda .kalrm§lardl. Ancak biitiin 
illkede degil, illkenin baz1 yerlerinde emirlik ellerinden gitmi§ti. Niha
yet 132 Yihnda Abbas ogullan hilafeti onlann ellerinden alrm§lardl .. Boy
Ieee onlarm iktidan toplam olarak doksan iki Yil surer ki bu siire bin 
aydan daha fazla eder. Qiinkii bin ay, seksen iir; Yil dart aydan iba
rettir. Belki de Kas1m ibn Fadl Emevilerin iktidar siirelerinden Abdul
lah ibn Ziibeyr'in hakimiyet giinlerini dii§mii§tiir. Bu takdirde onun 
soyledigi, hesab bakrmmdan dogruya yakm olur. Allah en iyisini bi
lendir. 

Bu hadisin zaYif olduguna delalet eden bir diger hustis da timeyye 
ogullanmn devletini kotiilemek ir;in sevkedilmi§ oldugu ifadesidir. Eger 
bu ayetle bahsedilen konu zikredilmi§ olsayd1, Kadr gecesinin iistiinlii
giiniin onlarm iktidar zamanlanmn kotilliigiine delalet etmesi yerine 
iyiligine delalet etmesi gerekirdi. Qiinkii Kadr gecesi, gerr;ekten degerli 
bir gecedir ve bu stire de Kadr gecesini ovmek ir;in indirilmi§tir. Oy
leyse kotii saYilfin timeyye ogullannm iktidar zamam bu stireyle nas11 
ovillebilir. Qiinkii nakledilen hadisten bunun kotillendigi anla§Ihyor. 
Yoksa bu, §airin soyledigi cinsten bir ifade tarz1 rmdir: 

«Gormez misin k11Icm degerinin nas1l dii§tiigiinii? 
K1hr; kamr;1dan daha etkilidir, denince.» 
Bir ba§ka §air de §6yle der: 
«Ustiin bir ki§inin iistiinliigiinii belirtmek istediginde; 
Eksik mukayese edersen ovgii yine eksiklik olur.» 
Sonra ayette soz konusu edilen bin ayla timeyye ogullanmn dev

rinin kasdedjldigi nas11 anla§Ilabilir? Qiinkii sure Mekke'de nazil ol
mu§tur. Ayetin ne lafz1, ne manas1 timeyye ogullanmn devletinin bin 
ay siirecegini · gostermemesine ragmen, ayet bu §ekilde nas1l yorumla
nabilir? Kald1 ki minber hicretten bir siire sonra Medine'de yapllml§tir. 
Biitiin bunlar hadisin zay1f ve miinker olduguna delalet eder. Allah en 
iyisini bilendir. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ebu Ziir'a ... Miicahid'den nakletti ki; 
Rastilullah (s.a.) israilogullanndan bir adamdan bahsederek ,bin Yil Al-

, lah yolunda silah ku§andi, demi§. MiiGahid der ki: Mlisliimanlar buna 
hayran oldular da Allah Azze ve Celle: «Dogrusu Biz, onu Kadr gece
sinqe indirdik. Kadr gecesinin ne. oldugunu bilir misin sen? Kadr ge
cesi; bin aydan daha haylrhdlr.» ayetini inzal buyurdu. ~ani 0 ki§inin 



8540 IBN KES!R (Ctiz : 30; S1lre: 97 

Allah yolunda bin ay ku~anm1~ oldugu silah halinden daha haytrhd1r. 
ibn Cerir Taberi der ki: Bize Abd ibn Humeyd ... Mucahid'den nak

leder ki; israilogullan arasmda gece sabaha kadar k1yama durup gun
duz ak~ama kadar du~manla sava~an ve bin y1l boyle davranan bir ki~i 
varnn~. i~te ccKadr gecesi; bin aydan daha haytrhd1r.n ayeti bunun ic;in 
indiril?U~· 0 geceyi ihya etmek, o adamm yapt1klarmdan daha haytr
hdir, demi~ . 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Yunus ... Ali ibn Urve'den nakletti ki; 
bir gun Rasulullah israilogullarmdan Allah'a seksen y1l ibadet edip bir 
goz ac;1p kapayacak sure isyan etmemi~ olan dart ki~iden bahsetti. Bun
larm Eyyub, Zekeriyya, ya~h adamm oglu Hazkiyal, Yu~a· ibn Nun ol
dugunu bildirdi. Rasulullah'm ashab1 buna hayran oldular da Cebrail 
gelip dedi ki: Senin ummetin bu ki~ilerin seksEm ytlhk ibadetine hay
ran oldular ve onlarm bir an bile Allah'a isyan etmediklerini hayretle 
dinlediler. Halbuki Allah Teala ondan daha iyi bir ~ey indirdi, i~te o, 
dedi ve : c<Dogrusu Biz, onu Kadr gecesinde indirdik. Kadr gecesinin 
ne oldugunu bilir misin sen? Kadr gecesi; bin aydan daha hay1rhd1r.n 
ayetini okudu. Bu; senin ve ummetinin hayran oldugunuz ~eyden daha 
ustiindur, dedi. Ali ibn Urve der ki: Rasulullah ve beraberindeki insan
lar bunun uzerine c;ok sevindiler. 

Sufyan es-Sevri der ki: Muca.hid'in uKadr gecesi; bin aydan daha 
haytrhdlr.» kavli hakkmda ~oyle dedigi bana bildirildi: 0 gecede amel 
edip, giinduz oruc; tutmak ve gece k1yam etmek bin aydan daha haytr
hdlr. ibn Cerir Taberi bu rivayeti nakleder. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu' Zur'a ... Miicahid'den nakletti ki: 
ccKadr gecesi; bin aydan daha haytrhdlr.)) kavli hakkmda §6yle demi~: 
Bu, ic;inde Kadr gecesi bulunmayan aylardan daha haytrhd1r. Katade 
ibn Duame, ~afii ve ba§kalan da boyle demi~lerdir. Amr ibn Kays der 
ki: 0 gecedeki amel, bin aydaki amelden daha haytrhd1r. Kadr gece
sinin; ic;inde Kadr gecesi bulunmayan bin aydan daha iistiin oldugu
na dair bu gorii~ ibn Cerir'in tercih ettigi goru~ olup en dogru goru~
tur, digerleri degildir. Nitekim Rasulullah (s.a.) §6yle buyurur: Allah 
yolunria bir gecelik ribat, ondan ba~ka yerlerdeki bin geceden daha ha
yirhdlr. Bunu Ahmed ibn Hanbel rivayet eder. Keza Cum'a gununu sa
lih bir niyyet ve iyi bir ~ekilde kar~1layan ki~i hakkmda da ona gundu
zu oruc;lu, gecesi ibadetli bir ytlhk amel yaz1hr, soziinde de benze"r bir 
mana kasdedilmi§tir. Ve daha buna benzer pekc;ok ifadeler vard1r. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize ismail ibn ibrahim .. . Ebu 
Hureyre'den nakletti ki ;. Ramazan geldiginde RasUlullah (s.a.) §6yle 
buyurmu~: Ramazan ayt geldi. Mubarek bir ay. 0 aym orucunu Allah 
size farz k1lnn~t1r . 0 ayda cennet kap1lan a<;1hr ve cehennem kap1lar1 
kapamr, §eytanlar zincirlere vurulur. Ondaki bir gece, bin aydan daha 
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ha}'lrhdJ.r. 0 gecenin hayrmdan mahrum kalan ger~ekten mahrum kal
mi§tlr. Nesei de bu hadisi Eyyub kanahyla Ebu Hureyre'den rivayet 
eder. 

Kadr gecesindeki ibadetin bin aya denk oldugu konusunda Buhari 
ve Miislim'in Sahih'lerinde Ebu Hureyre'den tesbit edilmi§ bir .hadiste 
Rasulullah (s.a.) §6yle buyurur: 

Kim Kadr gecesini iman ve ihlasla ibadet ederek ge~irirse, ge~mi§ 
giinahlan bagi§lamr. 

«Melekler ve Ruh, o gece Rablarmm izniyle her i§ i~in iner de iner.» 
Bu gecenin bereketi c;ok oldugundan dolay1 o gecede melekler yeryuzu
ne inerler de inerler. Melekler inerken beraberlerinde bereket ve rahmet 
de iner. Nitekim Kur'an okundugu zaman, melekler yeryuziine inerler, 
vitir halkasm1 ~epe~evre ku§atlrlar ve samimiyetle ilim taleb eden kim
seye sayg1 i~in kanatlanm sererler. 

Ruh'a gelince; burada onunla Cebrail (a.s.)in kasdedildigi soylen
mi§tir. Bu takdirde, bu ifade hassm amma atf1 kabilinden olur. Bazl
lan da Nebe' suresinde ge~tigi gibi, bunun bir tur melek oldugunu soy
lemi§lerdir. Allah en iyisini bilendir. 

«Her i§ i~in» Mucahid der ki : 0 gece, her i§ i~in selamet gecesidir. 
Said ibn Mansur der ki : isa ibn Yunus .. . Mucahid'den nakletti ki; o 
gece selamet gecesidir. ~eytan, o gece kotiiliik yapmaya veya eziyet ver
meye gu~ yetiremez. Katade ve ba§kalan da dediler ki: 0 gecede i§ler 
kararla§tmhr, eceller ve nz1klar takdir edilir. Nitekim Allah Teala: «0 
gecede her hikmetli i§ aynhr.n (Duhan, 4) buyurmaktadir. 

«0, tanyeri agarmcaya kadar bir selamettir.)) Said ibn Mansur der 
ki: Bize Hii§eym ... ~a'bi'den nakletti ki; o, bu ayete §6yle mana ver
mi§tir: Melekler, Kadr gecesi gune§ doguncaya kadar mesciddekilere se
lam getirirler. ibn Cerir Taberi, ibn Abbas'tan nakleder ki; o, bu ayeti 
&6yle okurmu§: ( i':>\ .... :Sri J5" d ) Her ki§iden, tanyerf aganncaya 
kadar bir selamettir. 

imam Beyhaki, «Vakitlerin faziletlerin bahsinde Hz. Ali'den, me
leklerin inip Kadr gecesi namaz kllanlara ugra}'l§l ve elde edilen bere
ketlerle ilgili olarak garib bir haber nakleder. Keza ibn Ebu Hatim de 
Ka'b el-Ahbar'dan garib, acayib ve ger~ekten uzun bir haber nakleder 
ki bu haber de; meleklerin Cebrail (a.s.)in e§liginde Sidre el-Miinteha'
dan yeryiizune ini§i, gerek kadm ve gerekse erkek miislumanlara dua 
edi§leriyle ilgilidir. 

Ebu Davud et-Tayalisi der ki : Bize Umran ... Ebu Hiireyre'den nak-
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letti ki ... Rasulullah (s.a.) Kadr gecesi hakkmda §oyle demi§tir: Bu 
gece yedinci, .dokuzuncu veya yirminci gfuldiir. 0 gecede ~akll tanele
rinden daha ~ok sayiCia melekler yeryiizfule inerler. A'me§, Minhal ka
nahyla Abdurrahmanibn Ebu Leyla'dan nakleder ki; o: «0, tanyeri aga
rmcaya kadar bir selamettir.» kavli hakkmda §oyle demi§tir: 0 gecede 
hi~ bir §eY sonradan meydana gelmez: Katade ve ibn Zeyd derler ki: 0, 

. bir selamettir. Yani biitiiniiyle hay1rd1r ve tanyeri agarmcaya- kadar o 
. gecede hi~ bir kotiiliik yoktur. Bu tefsiri te'yid eder mahiyette imam 
Ahmed ibn Hanbel Hayve ibn ~ureyh kanahyla ... Ubade ibn Samit'ten 
bir hadis nakleder. Burada Rasulullah (s.a.) buyurur ki: Kadr gecesi 
son on gfuldedir. Kim, o _geceleri Allah'm nzasm1 isteyerek ibadetle ge
~irirse; muhakkak Allah Teala onun onceki ve sonraki giinahlanru ba
gi§lar. 0 tek bir gecedir: Dokuz, veya yedi veya be§ veya ii~ veya son 
gecedir. Rasulullah (s.a.) buyurur ki : Kadr gecesinin emaresi onun par
lak ve saf bir gece olmas1d1r. Sanki o gecede ay, dolunay §eklindedir, 
durgundur, ne s1cak, ne soguktur ve sabaha kadar hi~bir Yildiz kovalan
mak i~in kullamlmaz. Bu gecenin emarelerinden birisi de ertesi sabah 
giine§in dosdogru ~1kmas1 ve dolunay halindeki ay §Ualan gibi olma
masldlr. 0 gecede §eytan giindiizle beraber dl§an ~1kamaz. Bu hadisin 
isnad1 giizelse de metninde gariblikler, ifadesinde de miinkerlikler var
dlr. 

Ebu Davud et-Tayalisi der ki : Bize Zem'a ... ibn Abbas'tan nakletti 
ki; Rasulullah (s.a.) Kadr gecesi hakkmda §oyle demi§tir: Parlak ve . 
giizel bir gecedir. Ne Sicaktlr ne soguktur. Kadr gecesinin ertesi giinii 
gfule§, c1hz ve k1z11 olarak dogar. 

ibn Ebu As1m kendi isnad1yla Capir ibn Abdullah'tan nakleder ki; 
Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Ben, Kadr gecesini gordiim ve 
unuttum. Bu, Ramazan'm son on gecesinden biridir. Engin ve §en bir 
gecedir. Ne siCaktlr, ne soguktur. Sanki o, dolunayh bir gecedir. Fecr 
aydmlanmcaya kadar o gece §eytan dl§an ~1kamaz. 

Bilginler Kadr gecesinin ge~mi§ milletlerde bulimup bulunmad1g1,. 
ya da yalmz bu iimmete has bir gece olup olmad1i?;l konusunda iki farkll 
gorii§e aynlmi§lardir: 

Ebu Mus'ab Ahmed ibn Ebu Bekr ez-Ziihri der ki : Bize Malik nak
letti ki; Rasulullah (s.a.)a onceden insanlann omiirleri gosterilmi§ti ve
ya Allah'm diledigi bir zamanda. Rasulullah (s.a.) iimmetinin omrfulii~ 
k1sa oldugunu gormii§ ve sanki uzun omiirlii diger milletlerin i§ledikleri 
amellerle onlara ula§amayacagmi kabul etmi§. Bunun iizerine Allah Te
ala ona bin aydan daha hay1rh bir gece olan Kadr gecesini sunmu§tur. 
Bu hadis ba§ka yoldan isnadlarla da variddir. Bu ifade, Kadr gecesinin 
bu iimmete tahsis edilmesini gerektirmektedir. ~afii imamlarmdan «el
Udde» isimli eserin miiellifi, uleman,m cumhiirundan "da bu rivayeti 
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nakleder. Ancak en iyisini Allah bilir. Hattabi de bunun iizerinde icma' 
oldugunu .bildirir. Ancak hadisin delalet ettigi ger~ek o ki bizim iimme
timizde oldugu gibi diger iimmetlerde de Kadr gecesi bulunmaktadu. 

Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Yahya ibn Said .. . Mersed ibn Ab
dullah'tan nakletti ki; Mersed, ben Ebu Zerr'e; Kadr gecesiill Rasulul
lah (s.:a.)a nas1l sordun? diye sual yonelttim de o §6yle dedi, demi§tir: 
insanlar-a)j!.Smda Rasulullah'a en ~ok sual saran bendim. Dedim ki: 
Ey Allah'm Rasulii, bana Kadr gecesinden haber ver, o, Ramazan aym
da m1dlr yoksa bir ba§ka ayda m1? RasUlullah (s.a.) buyurdu ki: Hayu, 
o Ramazan aymdad1r. Ben dedim ki : Peygamberler ya§adlk~a onlarla 
beraber bulunup onlar go~ edince kald1nhr m1? Yoksa k1yamete kadar 
baki mi? Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Kiyamete kadar bakidir. Ben; 
hangi Ramazan'dad1r o? deyince buyurdu ki: Onu ilk ve son on gii:rlde 
araym. Sonra Rasulullah (s.a.) soze dald1 ve konu§tu. Ben, onun dal
dlgl biram yakalay1p dedim ki : 0, hangi yirmidedir? Raslllullah (s.a.) 
buyurdu ki: Onu s<1n on giinde ara ve bundan ate bana bir §ey sorma. 
Sonra Rasulullah (s.a.) konu§maya dald1 ve ben dalgm oldugu bir am 
gozetleyip dedim ki: Ey Allah'm RasUlii, bunun hangi on giinde oldu
gunu haber vermezsen senin iizerinde olan hakk1ma yemin ederim, de
dim. RasUlullah (s.a.) oyle bir k1zd1 ki tamdlgtmdan bu yana .oylesine 
klzmarm§tl ve dedi ki: Onu son yedi'de araym ve daha ba§ka bir §ey 
sorma bana. Nesei de bu hadisi Yahya ibn Said kanahyla Ebu Zerr'den 
nakleder. Bu hadis bizim zikrettigimiz gorii§e delalet etmekte ve baz1 
~ia taifesinin iddia ettikleri gibi --daha sonra irad edecegimiz hadisten 
de anladlklan gibi- biitiiniiyle kaldmlml§ olmaylp klyamete kadar ba
ki oldugunu gostermektedir. Onlarm riaklettikleri hadiste Rasulullah 
(s.a.) Kadr gecesi kaldmlml§tlr, belki de bu, sizin i~in daha haytrh olur, 
der. Ger~ekten maksad, onun vaktinin kesin bilgisinin kaldlnlmas1dlr. 
Keza bu hadis Kadr gecesinin diger aylarda degil Ramazan aytnda bu
lundugunu gosterir. Yoksa ibn Mes'ud ve ona bagh olarak Kufe ehlin
den bilginlerin soyledigi gibi, biitiin y1lm i~erisinde degildir. Y1lm bii
tiin aylarinda bulunmas1 e§it olarak miimkiindiir, denemez. Nitekim 
Ebu Davud Siinen'inde bu ifadeden sonra der ki : Bu bab Kadr gecesinin 
tamamen Ramazan'da oldugunun beyanmdad1r. Sonra hadisi Humeyd 
ibn Zencuyeh kanahyla ... Abdullah ibn Omer'den nakleder ve der ki: 
Rasulullah (s.a.)a Kadr gecesi sorulmu§tu, ben de onu dinliyordum. 
Raslllullah (s.a.) buyurdu ki: 0, biitiin Ramazan'dadlr. Bu hadisin se
nedindeki ravilerin hepsi sika ki§ilerdir. Ancak Ebu Davud, ~u'be ve 
Siifyan'm bu hadisi Ebu ishak'ta durdurduklanm nakleder. Ebu Hanife 
merhumdan da Kadr -gecesinin biitiin Ramazan aymda aranmasi ge
rektigine dair bir rivayet nakledilir. Gazzali de bu gor'ii§t-edir. Ancak 
Rafii bu gorii§ii ciddi olarak garib sayar. · 
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Aynca denmi§tir ki: Kadr gecesi, Ramazan aymm ilk gecesidir. Bu • 
gorii§ Ebu Rezin'den nakledilir. Onyedinci gecesidir, de denildigi olmu§
tur. Bu konuda Ebu Davud merfu' olarak ibn Abbas'tan bir hadis riva
yet eder. ibn Mes'ud, · Zeyd ibn Erkam ve Osman ibn Ebu'l-Asi'den de 
mevkuf bir rivayet nakleder. Muhammed ibn idris e§-~afii'den nakledi
len bir gorii§ de bOyledir. Hasan el-Basri'den de bu gorii§ nakledilir. Ba
Zllan bunun Bedir gecesi oldugunu ve Bedir gecesinin de Ramazan ayl
nm 17. gecesi olan Cum'a gecesi ·oldugunu, ertesi sabah Bedir vak'asl
nm gerc;ekle§tigini, Allah Teala'nm ((Aynhk giini.i» diye ifade ettigi gii
niin bu oldugunu soylemi§lerdir. Ondokuzuncu gecesi oldugu da Ali ve 
ibn Mes'ud'dan rivayet edilir. 

Yirmibirinci gecesi oldugu da soylenmi§tir. Bu gorii§, Ebu Said el
Hudri'nin naklettigi §U hadise dayamr: Rasulullah (s.a.) Ramazan'm 
ilk on giiniinde i'tikafa girdi, biz de onunla beraber i'tikafa girdik. Cib
ril (a.s.) gelip dedi ki: Arad1gm §ey, oniindedir de i'tikafa girmen isteni
yor. Rasulullah (s.a.) aym ortasmdaki on giinde i'tikafa girdi de biz 
onunla beraber i'tikafa girdik. Sonra Cebrail gelip dedi ki: Arad1gm 
§ey oniindedir. Sonra Rasulullah (s.a .) , Ramazan'm yirminci giinii sa
bahl kalk1p hutbe okudu ve dedi ki: Benimle beraber i'tikafa girmi§ 
olan tekrar donsiin, c;iinkii ben Kadr gecesini gordiim ve onu unuttum. 
0, son on gecede ve tek gecelerdedir. Ve ben kendimi c;amur ve su iize
rinde secde ediyor oldugumu gormii§ gibiydim. Mescidin tavam o zaman 
hurma yapraklanyla kapahyd1 ve biz gokte hie; bir §ey gormiiyorduk. 
Bir bulut kiimesi geldi ve iizerimize yagmuru indirdi. Rasulullah (s.a.) 
bize namaz k1ld1rd1. Oyle ki ben, Rasulullah'm rii'yasm1 dogrular bi
c;imde almndaki c;-amur ve su izlerine kadar goriiyordum. Bu hadisin 
bir b~ka lafzmda da «yirmibirinci giinii sabah1)) §eklinde bir ifade yer 
ahr. Buhari ve Miislim bu hadisi Sahih'lerinde tahric ederler. ~afii; bu 
hadis rivayetlerin en sahihidir, der. 

Yirmiiic;iincii gecesi oldugu da soylenmi§tir. Miislim'in Sahih'inde 
Abdullah ibn Enis, Ebu Said el-Hudri'nin rivayetine benzer bir rivayet 
nakleder ve yirmiiic;iincii gecesidir, der. Allah en iyisini bilendir. 

Yirmidordiincii gecesi oldugu da soylenmi§tir. Nitekim Ebu Davud 
et-Tayalisi.. . Ebu Said el-Hudri'den nakleder ki; Rasulullah (s.a .): Kadr 
gecesi yirmidordiincii gecedir, demi§tir. Bu hadisin ravileri sika, isnad1 
saglamd1r. Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Musa ibn Davud .. . Bilal'den 
nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§tur: Kadr gecesi, yirmidor
diincii gecedir. Bu rivayetin ravileri arasmda yer alan ibn Lehia zaytf 
bir ravidir ve bu Buhari'nin Asbag kanahyla ... Abdullah'tan naklettigi 
rivayete de aykln dii§er. Buhari'nin rivayetinde Ebu Abdullah der ki : 
Bana Ra.sulullah'm miiezzini Bilal, Kadr gecesinin, Ramaian aymm son 
on giiniindeki ilk yedi giin ic;inde oldugunu haber vermi§ti. Bu rivayet 
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de mevkuftur. Allah en iyisini bilendir. ibn Mes'ud, ibn Abbas, Cabir, 
Hasan, Katade ve Abdullah ibn Vehb'den de Kadr gecesinin yirmidor
diincii gece oldugu rivayet edilmi§tir. 

Bakara suresinde Vasile ibn Eska' kanahyla merfll' olarak; Kur'
an'm Ramazan'm yirmidordiincii gecesi indirildigine dair hadis nakle
dilmi§ti. 

Yirmibe§inci gece oldugu da soylenir. Nitekim Buhari, Abdullah 
ibn Abbas'tan nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Kadr 
gecesini Ramazan'm son on gecesinde araym. Kalan dokuzunda, kalan 
yedisinde, kalan be§inde. Hadis bilginlerinin ~ogunlugu bunu tek gece
ler §eklinde yorumlarm§lardJ.r ki bu, hem daha me§hllr, hem daha a~Ik
tlr. Ba§kalan da Miislim'in Ebu Said'den naklettigi hadiste oldugu gi
bi, bunu tek gecelere hamletmi§lerdir. Allah en iyisini bilendir. 

Kadr gecesinin Ramazan'm yirmiyedinci gecesi oldugu da soylen
mi§tir. Nitekim Miislim'in Sahih'inde Ubeyy ibn Ka'b kanahyla Ra
sulullah (s.a.)tan nakledilir ki; Kadr gecesi yirmiyedinci gecededir. 
imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Siifyan, Zerr'den nakletti ki; o: 
Ubeyy ibn Ka'b'a; ey Ebu Miinzir, karde§in Abdullah ibn Mes'ud diyor 
ki: Yii boyu geceleri ibadetle ge~iren kimse Kadr gecesine rastlar mi? di
ye sordugumda, dedi ki: Allah ona rahmet etsin. 0; Kadr gecesinin, Ra
mazan aymda ve yirmiyedinci gecesinde oldugunu bilir. Sonra yemin et
ti. Ben; bunu nasi! biliyordunuz? deyince dedi ki: Bize bildirilen i§aret 
veya alametle. 0 gun, giine§ I§Insiz olarak dogar. Miislim de bu hadisi 
Siifyan ibn Uyeyne kanahyla Zerr'den nakleder. Miislim'in rivayetinde 
.§U ifade yer ahr: Kendisinden ba§ka ilah bulunmayan Allah'a yemin ede
rim ki; o, elbette Ramazan aymdadir -istisna edilen §eye yemin etmek
tedir- Allah'a andolsun ki; ben, Rasulullah (s.a.)m bize ibadet etme
mizi emrettigi Kadr gecesinin hangi gece oldugunu iyi bilirim. Bu, yir
miyedinci gecedir. Bunun i§areti, Kadr gecesinin sabahmda gune§in 
bembeyaz ve I§Insiz olarak dogmasidJ.r. 

Muaviye, ibn Orner, ibn Abbas ye digerleri kanahyla Rasulullah 
(s.a.)m Kadr gecesinin yirmiyedinci gece olduguna dair haberleri nak
ledilir. Selef'ten bir taifenin gorii§ti bu oldugu gibi, Ebu Hanife ve Ah
med ib:Il Hanbel'in mezhebinden btiytik bir kitlenin de gorii§ii budur. 
Selef'ten baz1 kimselerden nakledilir ki; bu gecenin yirmiyedinci gecc 
oldugu Kur'andan t;Ikanlmi§tlr. ( ~ t":>L. ) kavlindeki edatl ( ..? ) 
surenin yirmiyedinci kelimesidir. Allah· en iyisini bilendir. 

HafiZ Ebu'l-Kasim et-Taberani der ki: BizE' ishak ibn ibrahim .. . 
Katade ve Asim'dan nakleder ki; onlar ikrime'nin ibn Abbas'tan nak
len §.oyle dedigini i§itmi§ler: Orner ibn Hattab, Muhammed (a.s.)in as-

Tefstr, C. XV, F : 536 



8546 1BN KESIR (ctlz: SO; SCire: 97 

habm1 c;agmp onlara Kadr gecesini sual etti. Onlar son on g\in uzerin- . 
de icma ettiler. ibn Abbas der ki: Ben Hz. Omer'e; Kadr gecesinin han
gi gece oldugunu c;ok iyi biliyorum -veya zannediyorum- dedim. Orner 
dedi ki : Hangi gecedir o? Ben, son on g\inde gec;en yedinci veya kalan 
yedinci gecedir, dedim. Hz. Orner dedi ki: Bunu nereden ogrendin? ibn 
Abbas der ki : Ben; Allah yedi gok, yedi yer ve yedi gun yaratmu~t1r. Ay 
yedi uzerinde doner. insan yediden yaratilmi~tlr, yediden yer, yediye 
secde eder. Allah'm evini tavar, yedi kerredir, ta~ atmak yedidir .. . ve 
daha birc;ok ~eyleri zikretmi~tir. Orner ibn Hattab dedi ki: Bizim akle
demedigimiz bir konuda sen akhm c;ah~t1rdm. Katade, ibn ':Abbas'tan 
fazla olarak yedi yer ifadesinden sonra, i~te Allah Teala'mn ((Orada ta
ne ve uzum bitirdi» kavli budur, sozunu ekler. Bu hadisin isnadi sag
lam ve kuvvetli olmakla beraber, metni gerc;ekten garibtir. Allah en 
iyisini bilendir. 

Yirmidokuzuncu gece oldugu da soylenmi~tir. Nitekim Ahmed ibn 
Hanbel der ki : Bize Ha§i_mogullarmm kolesi Ebu Said ... Ubade ibn Sa
mit'ten nakletti ki ; o, Rasulullah (s.a .)a Kadr gecesini sordugunda Ra
sulullah (s.a .) buyurmu§ ki: Ramazan'dadlr. Onu son on g\inde araym, 
c;unkli o yirmibir, yirmiiic;, yirmibe§, yirmiyedi ve son olmak iizere tek 
gecelerdedir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Siileyman ibn Davud ... Ebu 
Hiireyre'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: Kadr gece
si yirmiyedi veya yirmidokuzuncu gecededir. 0 ge~e yeryiiziindeki me
leklerin saytsi c;ak1llarm say1smdan daha fazlad1r. Bu hadisin isnadln
da imam Ahmed ibn Hanbel miinferid kalm1~tlr . Ancak isnadmda bir 
eksiklik yoktur. 

Son gece oldugu da soylenmi§tir. Nitekim az once gec;en hadiste 
boyle nakledilmektedir. Aynca: Tirmizi ve Nesei de Uyeyne ibn Abdur
rahman kanahyla Ebu Biikre'den naklederler ki; Rasulullah (s.a.) §OY
le buyurmu§: Kadr gecesi kalan dokuzuncu, yedinci veya be~inci veya 
iic;iincii veya son gecededir. Yani Kadr gecesini bu gecelerde ara§tmmz. 
Tirmizi bu hadisin hasen, sahih oldugunu sayler. Ahmed ibn Hanbel'in 
Miisned'inde Ebu Seleme tarik1yla Ebu Hiireyre'den nakledilir ki Ra
sulullah (s.a .) Kadr gecesinin Ramazan'm son gecesinde oldugunu soy
lemi~tir. 

imafn ~am merhum bu rivayetler konusunda der ki : Soran ki~i 
peygambere : Falanca gecede Kadr gecesini arayaytm rm? dedigi za
man, Peygamber cevab olarak; evet, demi§tir. ~u halde Kadr gecesi mu
ayyen bir gecedir. Tirmizi bu anlamda bu hadisi ondan nakletmi§tir. 
Ebu K1labe'nin de Kadr gecesinin son on gecede degi§tigini soyledigi ri
vayet edilir. Ebu Kllabe'nin naklettigi bu gorii~ii Malik, Sevri, Ahmed 
ibn Hanbel, ishak ibn Rahuyeh, Miizeni, Ebu Bekr ibn Huzeyme ve 
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ba§kalarmm da dayandig1 gorii§tiir. flafii'den .nakledilen bir gorii§ de 
budur. Kadi'nin nakletmi§ oldugu bu gorii§ dogruya daha yakmd1r. Al
lah en iyisini bilendir. Bu gorii§le uyu§ur mahiyette Buhari ve Miislim'
in Sahih'lerinde Abdullah ibn Omer'den nakledilen §U rivayet yer al
maktadir: Peygamberin ashabmdan baz1 kimseier rii'yalarmda Kadr 
gecesinin Ramazan'm son yedi gecesinde oldugunu gormii§lerdir. Ra
sulullah (s.a.) da; bana bir rii'ya gosterildi ki, o son yedi giine yakla§
maktadir. Binaenaleyh onu arayan son yedi giinde arasm, buyurmu§
tur. Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde Hz. Ai§e'den nakledilir ki; Ra
sulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: 

Kadr gecesini Ramazan aymm son on giiniiniin tek gecelerinde ara
ym. Laf1z Buhari'nindir. 

flafii'nin Kadr gecesinin degi§mez oldugunu ve aym belirtilen gii
niinde bulundugunu destekler mahiyette Buhari, Sahih'inde Ubade ibn 
Samit'ten §oyle soyledigini nakleder: 

Rasulullah (s.a .) bize Kadr gecesini haber vermek iizere <;Ikml§tl. 
Miisliimanlardan iki ki§i birbirine girdi. Rasiilullah (s.a .) bunun iize
rine buyurdu ki: Ben, size Kadr gecesini haber vermek ic;in <;Ikmi§tlm. 
Falanca ve falanca birbirine girdi, ben de kald1rd1m. Belki de bu, sizin 
ic;in daha haYirhdir. Ancak onu dokuz, yedi ve be§inci gecelerde ara)1ln. 
flafii'nin buradan <;Ikard1g1 delil ise §oyledir: Eger bu gece belirtilmemi§ 
ve siirekliligi ta'yin edilmemi§ olsayd1, her sene aym yerde bulunma
siyla ilgili bir bilgi elde etmek miimkiin olmazd1. Eger yer degi§tirmi§ 
olsaydi ancak o y1l ic;in orada ta'yin edilmi§ oldugu bilinirdi. Ancak o 
zaman; Rasulullah (s.a.) onlara, o Yil nerede oldugunu bildirmek iize
re <;Ikmi§tl, denilebilir. Falanca· ve falancanm birbirine girmesi iizerine 
ben de bunu kaldird1m sozii, tarti§mamn faydah §eyi giderdigi ve ya
rarh ilmi yok ettigine dair gorii§ii ile uyu§maktadir. Nitekim Hadiste 
de: Kul i§ledigi giinahla nz1ktan mahrum olur, buyurulmaktadir. 

«Kaldinldl)) soziine gelince, size kesinkes bildirilmesi kaldmld1 an-
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Iammad1r yoksa butunuyle varhktan kaldmld1 anlamma degil. Nitekim 
~ia'mn cahilleri boyle derler. Zira Peygamber, «kaldmldl» sozunden he
men sonra; onu dokuz, yedi ve be§inci gecelerde araym, buyurmu§tur. 

«Belki de bu, sizin ic;in daha hayuhdlr.» sozu ise Kadr gecesinin 
belirtilmemi§ olmas1 sizin ic;in . daha iyidir. Zira belirtilmeyince onu 
ara§tlranlar her tarafta ara§tlqnl:\.ya koyulurlar ve daha c;ok ibadet 
ederler. Eger belirtilmi§ olsayd1, bu takdirde sadece o gecede ibadet edi
lir ve bundan sonra yava§ davramhrd1. Kadr gecesinin muphem kalma
Sl, hikmetin icab1d1r ~i, ibadet pe§inde ko§anlar butiin ay boyunca c;a
h§smlar ve son on giinde de daha c;ok c;aba sarfetsinler. Bunun ic;in Ra
sulullah (s.a.) vefat edinceye kadar Ramazan'm son on guniinde i'tika
fa girerdi. Daha sonra e§leri de i'tikafa girmi§lerdir. Bu hususu Buhari 
ve Muslim, Hz. Ai§e'nin hadisinden naklederler. Yine Buhari ve Mus
lim'de Abdullah ibn Omer'den nakledilir ki Rasulullah (s.a.) Rama
zan'm son on gununde i'tikafa girermi§. Hz. Ai§e der ki: Son on gun 
gelince Rasulullah (s.a.) geceleri ihya eder, ibadet ic;in uyamr ve onlu
giinu baglarrm§. Buhari ve Muslim bu hadisi tahric ederler. Muslim'in, 
Hz. Ai§e'den naklettigi bir rivayette: 

Rasulullah (s.a.), Ramazan'm son on gecesinde diger gecelerde c;a
h§tlgmdan daha fazla c;ah§Irml§. i§te onlugunu baglamamn anlarm bu
dur. Bunun kadmlardan uzakla§ma anlamma geldigi de soylenmi§tir. 
Her iki durumdan kinaye olmas1 da muhtemeldir. Nitekim imam Ahmed 
ibn Hanbel der ki: Bize Sureyc ... Hz. Ai§e'den nakletti ki; Rasulullah 
(s.a.) Ramazan'm on giinu kald1gmda onlugiinu baglar ve hammlarm
dan uzakla§1rd1. Bu hadisin rivayetinde Ahmed ibn Hanbel munferid 
kalml§tlr. imam Malik merhilmdan da Kadr gecesinin ara§tmlmasmda 
son on gecenin e§it oldugu ve bir gecenin digerine tercih edilmeyecegi
ni belirten bir rivayet nakledilir. Ben, ~afii merhumun §erhinde boyle 
gordum. · 

Guzel olan, her vakit fazlas1yla dua etmektir. Ama Ramazan aym
da daha c;ok. Bu aym da son on gununde daha c;ok ve aynca tek gece
lerde daha c;ok ibadet edilmesi iyidir. Ve §U duanm c;okc;a yap1lmas1 gu
zel gorulmu§tur: Allah'1m; Sen affedicisin, aff1 seversin beni affet. Ni
tekim imam Ahmed ibn Hanbel bunu Yezid ibn Hariln kanahyla Ab
dullah ibn Bureyde'den nakleder. Bu rivayette Hz. Ai§e der ki: Ey Al
lah'm Rasu_Iu; ben, Kadr gecesine denk geldigimde nas1l dua edeyim? 
Rasulullah (s.a.) buyurmu§ ki: Allah'1m; Sen, affedicisin, aff1 sever
sin, beni affet, de. Tirmizi, Nesei ve ibn Mace de bu hadisi Kehmes ibn 
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Hasan kanahyla Abdullah ibn Biireyde'den naklederler. Bu rivayette 
H;z. Ai§e der ki: Ey Allah'm Rasulii, goriiyar musun ya ben Kadr gece
sinin hangi gece aldugunu Q'grenirsem, anda ne diyeyim? diye sardu
gumda buyurdu ki: Allah'1m; Sen affedicisin, ·affl seversin, beni affet, 
de. Bu ifade Tirmizi'nin lafz1d1r. Sanra Tirmizi; bu, hasen sahih bir 
hadistlr, der. Hakim de Miistedrek'inde anu tahric ederek; Buhari ve 
Miislim'in §artlarma gore sahih bir hadistir, der. Nesei de bu hadisi Siif
yan es-Sevri kanahyla Siileyman ibn Biireyde'den nakleder. Buna gore 
Hz. Ai§e der ki: Ey Allah'm RasUlii, goriiyar musun ben Kadr gecesiyle 
kai§lla§lrsam anda ne diyeyim? dedim de, buyurdu ki: Allah'1m; Sen 
affedicisin, affl seversin, beni affet. 

Kadr gecesiyle ilgili garib bir rivayet ve tuhaf bir haber zikredilir. 
§oyle ki: imam Ebu Muhammed ibn Ebu Hatim bu ayetin tefsirinde; 
bana babam ... Ka'b'm §oyle dedigini nakletti, der: Sidre el-Miinteha 
cennetin altmda, yedinci gogiin hizasmdad1r. Bu diinya gogiiyle ahiret 
gogiiniin hizasmda alup yiiceligi cennettedir. Dallan ve kallan ise Kiir
si'nin altmdad1r. Say1lanm Aziz ve Celil alan Allah'tan ba§ka kimsenin 
bilmeyecegi kadar anda melekler vard1r. Onlar Aziz ve Celil alan Al
lah'a ibaqet ederler. Onun dallarmdan bir arpa tanesi kadar alan her 
bir yerde bir melek vard1r. Cebrail'in makarm ise anun artasmdad1r. 
Allah Teala Sidre el-Miinteha'da aturan meleklerle beraber Cebrail'e 
her Kadr gecesi yeryiiziine inmelerini emreder. Orada bulunan her bir 
melege mii'minlere kar§l §efkat ve merhamet duygusu verilmi§tir. Kadr 
gecesi, giine§ batt1g1 s1rada melekler Cebrall'le beraber yeryiiziine iner
ler. Yeryiiziinde her bOlgede mutlaka ya secdeye kapanrm§ veya klyam
da duran bir melek vard1r. Mii'min erkeklere ve mii'min kadmlara dua 
ederler. Ancak kilise, havra, meclisilerin tapmag1 veya putperestlerin 
tapmag1, ya da pislik att1gm1z baz1 yerlerle, ic;inde sarha§un bulundugu 
6Vler veya i<;inde sarha§ edici maddelerin bulundugu evler veya dikili 
putlarm bulundugu evler veya as1h <;anlarm bulundugu evler veya kii
<;iik abdestin · yap1ld1g1 yerler veya evin pisliginin bulundugu yerler bu
nun d1§mdad1r. Melekler a gece sabaha kadar erkek ve kadm mii'min
lere dua ederler. Cebrail a gece her mii'minle mutlaka musafaha eder. 
Onun i§areti derisinin iirpermesi, kalbinin uyamk almas1, iki goziiniin 
ya§armas1d1r. i§te bu, Cebrail'in musafahalarmdandlr. 

Ka'b der ki: Kadr gecesi ii<; kez <<La ilahe illallah» diyeni Allah Te., 
ala bagl§lar. Birincisinde affeder, ikincisinde cehennemden kurtanr, 
ii<;iihciisiinde de cennete girdirir. Biz; Ka'b el-Ahbar'a: Ey Ebu ishak, 
dagru mu soylersin? dedik de, Ka'b el-Ahbar dedi ki: Kadr gecesi dag
rulardan ba§ka kim La ilah~ illallah-der ki? Nefsim kudret elinde alan 
Allah'a yemin ederim ki; muhakkak Kadr gecesi kafire ve miinaf1ka 
~ak ag1r gelir. Sanki a, amuzunda. bir dag var gibi alur. Melekler tan-
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yeri agarmcaya ~adar boylece kahrlar. ilk <;1kan Cebrail olur ve o, gu
ne§in yiice ufukta belirdigi zamanda g1kar, iki kanadlm gerer. Onun 

' ye§il iki kanadl vard1r. 0 saattan ba§ka bunlan ac;:maz. Boylece giine-
~in l§mlan goriilmez olur. Sonra bir melegi c;:agmr ve yukan g1kanr. 
Meleklerin nuru ve Cebrail'in iki kanadmm nuru birle§ir. 0 giin giine§ 
siirekli karars1z haldedir. 0 giin Cebrail ve beraberinde bulunan gokle 
yer arasmdaki melekler, mii'min erkeklere, mii'min kadmlara ve Rama
zan'da Allah nzas1 ic;:in oruc;: tutanlara magfiret dilerler, rahmet ve dua 
ederler. Ve ya§arsa gelecek Ramazan'da da Allah nzas1 ic;:in oruc;: tut
maya kendini haz1rlayanlara da dua ederler. Ak§am olunca diinya go
giine girerler ve orada halka halinde otururlar. Diinya gogiindeki me
lekler onlarm etrafmda toplamr ve erkeklerle kadmlara teker teker su
al ederler ve falanca ne yapt1? Onu bu y1l nas1l buldunuz? diye konu
§urlar. Biz falancay1 y1lm ilk gecesinde ibadet eder bulduk ve Yil boyu 
da ibadet ettigini gordiik, falancaYl da yeniden ba§layan ve y1l boyu 
ibadet eder gordiik, derler. Onun ic;:in magfiret dilemezler, oziirlii ic;:in 
magfiret dilemek isterler. FalancaYl ve falancaYI Allah'1 zikrederken 
~ordiik, falancaYl riiku'da, falancay1 secdede ve falancaYl da Allah'm 
kitabml okurken gordiik, derler. Ka'b el-Ahbar der ki: 0 gun ve gece 
onlar boyledirler. Nihayet ikinci goge g1karlar. Her bir gokte bir giin 
ve gece kahrlar. Nihayet Sidre el-Miinteha'daki yerlerine ula§Irlar. Sid
re el-Miinteha onlara der ki: Ey benim sakinlerim, insanlardan bana da 
soz edin ve onlarm ad1m saym, c;:iinkii benim de sizin iizerinizde hakk1m 
var. Ve ben, Allah'1 seveni severim. Ka'b el-Ahbar, meleklerin Sidre el
Miinteha'ya da tek tek kullan sayd1klanm ve babalarmm adlanyla ka
dm ve erkegi soylediklerini nakleder. Sonra cennet, Sidre el-Miinteha'
ya gelip der ki: Senin sakinlerin .olan meleklerin sana verdikleri haberi 
bana da anlat. Sidre el-Miinteha buriu cennete haber verir. Ka'b el-Ah
bar der ki: Cennet; Allah'm rahmeti falanca erkegin, falanca kadmm 
iizerine olsun, Allah'1m onlan c;:abucak bana ula§tlr, der. Cibril onlar
dan once yerine ula§Ir. Allah ona ilham eder de der ki: Falancay1 secde 
ederken buldum, onu bagi§la. Allah da onu bagi§lar. Cebrail bunu Ar§'l 
ta§Iyan biitiin meleklere duyurur. Onlar da; Allah'm rahmeti falanca 
er~egin ve falanca kadmm iizerine olsun, magfireti de falancaya olsun, 
derler. Cebrail der ki: Rabb1m, gec;:en Yil siinnet ve ibadet iizere buldu-

. gum falanca kulunu, bu y1l yeni bir §ey uydurmu§ ve kendisfne emredi
lenden geri donmii§ olarak buldum .. Allah Teala buyurur ki: Ey Cebrail, 
eger secde ederse olmezden tic; saat once Ben onu bagi§lanm. Cebrail 
der ki: ilahi hamd, Sanadlr. Sen yaratlklarmm hepsinden daha c;:ok 
merharriet sahibisin. Sen kullarma kar§l kullarmm kendilerinden daha . . 
c;:ok merhamet sahibisin. Ka'b el-Ahbar · der ki: Bunun iizerine Ar§ ve 
c;evresindeki perdeler, gokler ve iginde ·bulunanlar; Rahim olan Allah'a 
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hamdolsun, Rahim olan Allah'a hamdolsun, diyerek inlerler. Ka'b nak
Ieder ki; kim' Ramazan aym1 oru~Iu ge~irir de, kendi nefsine Rama
zandan sonra Allah'a isyan etmeyecegine dair soz verirse, sorgusuz ve 
hesabs1z cennete girer. 

----- i Z A HI-----

U'~uncu Mes'ele: Denilirse ki: Kur'an~I Kerim'in bOlum bolum in
dirildigi bilindigi halde, neden «Kadr gecesi indirilmi§tir» buyurulmak
tadir? Biz deriz ki: Bunda birka~ vecih vard1r: a - 1;\a'bi der ki: Bu
nunla Kur'an'm Kadr gecesi indirilmeye ba§land1g1 belirtilmektedir. 
Q'iinku Peygamberin bi'seti Ramazan aymda olmu§tur. b- Ibn Abbas · 
der ki: Kur'an-1 Kerim Kadr gecesi bir butun olarak dunya gogune in
dirilmi§tir. Sonra buradan bolum bolum yery\izune indirilmi§tir. T1pk1 
Allah Teala'nm' <<HaYir, yild1zlann yerlerine yemin ederim.)) ( Vakm, 
75) kavlin9e oJdugu gibi. Biz bu mes'eleyi <<Ramazan ay1; oyle bir ayd1r 
ki, Kur'an ·o ~yda indirilmi§tir.» (Bakara, 185) ayetinin tefsirinde a~Ik
larni§tlk, Bu durumda neden; gokyuzune indirdik, dememi§tir? diye bir 
soru sorulamaz. Q'iinku boyle bir ifade yeryuzune indirilme vehmini do- . 
gurur. Zira Biz, gokyuzune indirili§inin yeryuzune indirili§i gibi oldu
gunu soyluyoruz. Kur'an-1 Kerim, bir mes'eleyi kararla§tmp ta sonra 
tamamlamamak uzere indirilmi§ degildir. Bu, §ehrin bir yakasma gel
mi§ birisi i~in; falanca geldi, denilmesi gibidir. Ya da maksad onun 
yakla§tlnhp goky\izune indirilmesinin soylenmesidir. Boylelikle onun 
indirilmekte olduguna ,te§vik sozkonusudur. Bu, annesine veya babain
na gelen bir buyrugu haber alan ki§inin durumuna benzer. Boyle bir 
buyruk onun inceleme arzusunu daha da artmr. 

( ... ) 
Aynca gokyuzu bizimle melekler arasmda ortak bir yerdir. Bizim 

i~in sus ve tavan, onlar i~inse meskendir. Nitekim Allah Teala, <<GOk
yuzunde korunmu§ bir tavan k1ld1k.>> (Enbiya, 32) kavliyle buna i§a
ret etmektedir. Kur'an'm gokyuzune indirilmesi yeryuzune indirilmesi 
gibidir. U~uncu cevab §ekli de §Oyledir: Ayetin takdiri: Biz bu zikr'i 
Kadr gecesinde indirdik, §eklindedir. Yani ayet Kadr gecesinin fazile
tini ve degerini a~Iklamaktadir. 

Dorduncu Mes'ele: Kadr ( L.u .)..i;l u_;..li ) kelimesinden mas-
tardir. Bununla Allah'm yerine getirdigi §eyler kasdedilir. Allah Teala: 
<<1;\U.phesiz ki Biz, her §eyi bir ol~U.ye gore yar·atml§lZdlr.>> (Kamer, 49) bu
yurmaktadlr. ( ~lA.!T .).1AJI ) kelimeleri aym manaya gelir. Ancak 
Kadr mastar, kader ise is1nictir. Vahidi der ki: Kadr; lugatta takdir an
lammadir ve bir §eyi eksiksiz ve fazlas1z ba§kas1yla e§it hale getirmek-
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tir. Bti geceye Kadr gecesi denmesinin nedeni uzerinde, ihtilat edilmi§
tir. Bu konuda birkac; vecih vard1r: 

1 - Bu gece, i§lerin ve hukumlerin takdir edildigi gecedir. Ata 
boyle der. ibn Abbas'tan da; Allah Teala'mn, o sene yagacak yagmuru, 
verilecek nzk1, olmeyi ve diriltmeyi, gelecek senenin takdirini yaptigi
na dair bir rivayet nakledilir. Bunun benzeri, Allah Teala'mn: «0 ge
cede, her hikmetli i§ aynhr.n (Duhan, 4) kavlidir. iyi bil ki; Allah'm 
takdiri o gece meydana gelmez. Qunku Allah Teala ezelde, gokleri ya
ratmazdan once kaderleri takdir etmi§tir. As1l maksad, kaderlerin o ge
ce meleklere ac;Iklanmas1d1r. Levh el-Mahfuz'a yaz1lmas1 o gece olur. Bu 
goru§ bilumum bilginlerin tercih ettigi goru§tur. 

2 - Zuhri'den nakledilir ki; o, Kadr gecesi, §eref ve azamet gece
si anlamma gelir, demi§tir. Nitekim; falancanm yamnda falancanm 
kadri vard1r, denildigi zaman; §erefi ve yeri vard1r, denilmek istenir. 
«Kadr gecesi, bin aydan daha hay1rlld1r.n kavli de buna delalet eder. 
Ancak bu gorti§ te iki veche muhtemeldir: a - Bu deger ve §eref ya
piciSma raci' olur. Yani o gecede itaatla Allah'a yakla§anlarm degeri 
ve §erefi fazla olur, anlamma gelir. b - Fiile raci' olabilir. Yani o gece
deki itaatm kadri c;ok, §erefi fazla demek olur. Ebu Bekr el-Verrak'tan 
nakledilir ki; bu geceye Kadr gecesi admm verilmesi; o gecede kadri bu
yuk bir kitabm, kadri buyuk bir melegin diliyle, kadri buytik bir umme
te indirilmi§ olmasmdand1r. Belki de Allah Teala'mn kadr kelimesini 
bu surede tic; kerre zikretmesinin sebebi budur. 

3 - Kadr gecesi s1kmtl gecesidir. Qtinku o gece, yeryuzu melekler
le dolup ta§ar. 

Be§inci Mes'ele ~ Allah Teala bu geceyi birkac; sebepten gizlemi§tir: 
a - Allah Teala diger §eyleri gizledigi gibi bu geceyi de gizlemi§tir. Ni
tekim Allah Teala ibadetlerden nzasm1 gizlemi§tir ki buttin ibadetlere 
ragbet edilsin. isyanlarda da gazab1m gizlemi§tir ki butun gunahlardan 
kac;m1lsm. insanlar arasmda dostlanm gizlemi§tir ki butun insanlara 
.sayg1 gosterilsin. Dualar arasmda kabul ettigi duayt gizlemi§tir ki bu
tun dualar yap1lsm. isimler arasmda ism-i A'zam'1 gizlemi§tir ki butun 
isimlere sayg1 duyulsun. Namazlar arasmda orta namaz1 gizlemi§tir ki 
buttin namazlara dikkat edilsin. Tevbeler arasmda kabul olam gizle
mi§tir ki sorumlular c;ok tOvbe etsinler. Canhlar arasmda alUm vaktini 
gizlemi§tir ki mukellef 61Umden korksun. i§te bu geceyi de aym §ekil-· 
de buttin Ramazan gecelerine sayg1 duyulsun diye gizlemi§tir. b - San
ki Allah Teala §6yle buyurmaktadlr: «Ben sizin gunahlara c;ok ko§u~a
cagmiZl biliyorum. Eger Kadr gecesini ta'yin etmi§ olsaydlm, belki de 
arzulanmz sizi bu gecede isyana surukler ve gunaha dalarsm1z. Bina
enaleyh sizin o geceyi bilmenize ragmen gtinah i§lemeniz, bilmeksizin 
gunah i§lemenizden daha ag1rd1r. Bu sebeple o geceyi sizden gizledim. 
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Rivayet edilir ki; Hz. Peygamber mescide girdiginde bir ki§inin uyudu
gunu gormii§. Ey Ali, onu uyand1r da abdest alsm, demi§. Hz. Ali onu 
uyand1rm1§. Sonra Hz. Ali demi§ ki: Ey Allah'm Rasulii, sen iyiliklere 
ko§an oldugun halde onu ni<;in kendin uyandlrmadm? Hz. Peygamber 
buyurmu§ ki: Onun seni reddetmesi kiifiir olmaz. Ben emredersem, erp.
ri tutmad1g1 takdirde su<;unun hafif ol~as1m istedim. Peygamberin 
merhameti boyle olursa, Allah Teala'nm merhametini sen klyas et. San
ki Allah Teala §oyle buyurmaktad1r; Kadr gecesini bilir de o gecede ita
at · edersen, bin ayhk sevab1 kazamrsm. isyan edersen de bin ayhk aza
bi hakkedersin. Azabm def'i, sevabm elde edilmesinden daha evlad1r. 
(Bu sebeple Kadr gecesi gizlenmi§tir.) c - Ben bu geceyi miikellefin 
onu bulmak kasd1yla <;ah§Ip sevab elde etmesi i<;in gizledim. d - Kul, 
Kadr gecesini kesin olarak bilmezse; Kadr gecesi olma iimidiyle bii
tiin Ramazan gecelerinde ibadet etmeye <;ah§Ir. Ve bu durumuyla Al
lah Teala melekleri onlara imrendirir. Ve buyurur ki: Siz, onlarm yer
yiiziinii fesada vereceklerini ve kan ak1tacaklanm soylemi§tiniz. Halbu
ki onlar, bilinmeyen ve tahmin edilen bir gecede bile <;ah§Ip <;abahyor
lar. Eger o geceyi kendileri i<;in bilinir kilsaydim, ne kadar <;ah§Irlardl. 
i§te boylece Allah Teala'mn meleklere hitaben soylemi§ oldugu «Sizin 
bilmediklerinizi Ben bilirim.» (Bakara, 30) kavlinin s1rn a<;Iga <;Ikmi§
tir. 

( .. . ) 
U<;iincii Mes'ele: «Ruh» kelimesi iizerinde birka<; soz soylenmi§tir: 
1 - Ruh; biiyiik bir melektir. Gokleri ve yeri yutacak olsa, bun-

lar onu:i:l igin ancak bir lokma olablir. 
2 - Ruh; meleklerden bir taifedir. Melekler bile onlan ancak Kadr 

gecesi goriirler. T1pk1 bizim ancak bayram giinii gorebildigimiz zahidler 
gibi. 

3 - Ruh; Allah'm mahlukatmdan bir tiir yaratlktlr _ ki yer, iger, 
giyinirler. Ancak ne melektirler, ne de insand1rlar. Cennet ehlinin hiz
metkarlan olabilirler. 

4 - Muhtemeldir ki Ruh, lsa (a.s.). olsun. <;iinkii ona Ruhullah 
denmi§tir. Hz. lsa meleklerle birlikte Muhammed (a.s.)in iimmetini go-

. . \ 

zetlemek iizere yeryiiziine iner. 
5 - Ruh; Kur'an'd1r. Nitekim Allah Teala «i§te boylece Biz, sana 

da emrimizden bir ruh vahyettik .>> (~ura, 52) buyurmaktad1r. 
6 - Ruh; rahrriettir. Nitekim «Allah'm rahmetinden iimidinizi 

kesmeyin.>> (Yusuf, 87) ayetindeki ( -=C)J ~- ) kelimesi merfu' olarak 
( i c_JJ ) §eklinde okunmu§tur. Sanki Allah Teala §oyle buyurmak
tadir Melekler inerken rahmetim de arkasmdan iner. Ve onlar boylece 
diinya ahiret mutlulugunu elde ederler. 

7 - Ruh, meleklerin en degerlisidir. 
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8 - Ebu Necih'den nakledilir ki Ruh, hafaza ve kirameyn katibin 
melekleridir. Sagda bulunan melek, kulun vazifesini yerine getirdigini 
yazar. Solda bulunan da kotiiliikleri terkedi§ini yazar. 

-Sahih olan ise, buradaki Ruh ile Cebrail'in kasdedilmi§ olmas1d1r. 
Onun bahusfts zikredilmesi, §erefinin fazlahgma i§arettir. Sanki Allah 
Teala §6yle buyurmaktad1r: Melekler bir kefede, ruh bir kefededir. 

Allah Teala'mn «Rablarmm izni ile» kavline gelince; daha once de 
zikrettik ki bu, onlarm bize i§tiyak duyduklanm gosterir. Onlar bizim 
giinahlanm1zm ~oklugunu bildikleri halde neden bize sevgi duysunlar? 
denilirse, biz deriz ki: Onlat giinahlann tafsilatma vak1f olmazlar. Ri
vayet edilir ki; melekler Levh el-Mahfuz'u miitalaa ederler ve orada mii
kelleflerin itaatlanm mufassal olarak goriirler. Giinahlarma gelince, 
perde iner, onu gormezler. 0 zaman melekler; tesbih ederiz, giizeli a~I
ga ~1kanp, kotiiyii gizleyeni, derler. Biz, meleklerin yeryiiziine ini§inde
ki faydalan daha once zikretmi§tik. Burada ba§ka faydalan zikredelim: 
Melekler yeryiiziinde, gokler aleminde hi~ rastlamad1klan ibadet §ekil
lerine §ahid olurlar. a - Zengtnler evlerinden yemek getirerek fakir
lere ziyafet verirler. Fakirler zenginlerin yemegini yiyerek Al~ah'a iba
det ederler. i§te bu, gokyiiziinde e§ine rastlanmayan bir itaat tiiriidiir. 
b :.._ Melekler giinahkarlarm inlemelerini i§itirler ki, bu inleyi§ gokyii
ziinde bulunmaz. c - Allah Teala buyuruyor ki : Dogrusu giinahkarla
rm inlemesi Bana, tesbih edenlerin seslerinden daha sevimlidir. Melek
ler derler ki: Gelin, yeryiiziine gidelim ve Rabb1m1z i~in tesbih sesinden 
daha sevimli olan sesi dinleyelim. Giinahkarlarm inlemesi nas1l daha se
vimli olmaz ki, tesbih edenlerin sesi itaat edenlerin halinin miikemmelli
gini gosterir. Giinahkarlarm inlemesi ise goklerin ve yerin Rabbmm ba
gi§laYICihgmi ortaya ~1kanr. Birinci mes'ele· budur. 

ikinci Mes'ele: Bu ayet, meleklerin ma'sum oldugunu gosterir. Bu
nun benzeri, «Biz, ancak Rabbmm emri ile ineriz.n (Meryem, 64) kavli 
ile «Onlar sozle asia O'nun oniine ge~emezler. » (Enbiya, 27) kavlidir. 
Burada bir incelik vard1r. ~oyle ki: Allah Teala «Melekler ve Ruh, o 
gece Rablarmm izni ile her i§ i~in iner de iner.» kavlinde «Rablarmm 
izniyle» buyuruyor da inmeye me'z-qndurlar buyurmuyor. Bu da melek
lerin ancak Rablarmm izniyle tasarruf edebildiklerini gosterir. Bir er
kek hammma; ancak benden izin alarak ~1kabilirsin, derse bu her ~lkl§ 
i~in izin alma gerekliligini gosterir. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, 
XXXII, 27-35) . 

Bu sure biitiin mevcudatm sevin~le kaydettigi o goriilen ve bilinen 
ve hiirmetle amlan, yeryiiziiyle «Mele-i A'la'nm mutlak manada bir
le§tigi geceden soz etmektedir. Bu Kur'an'in Hz. · Muhammed Mustafa 
(s.a.)mn kalbine inmeye ba§ladlgl geceden ... Yeryiiziiniin biiyiikliikte 
ve yiicelikte mislini gormedigi, biitiin be§er hayatmda yapt1g1 te'sir ba-
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kmundan e§ine rastlanmayan o muazzam hadisenin cereyan ettigi ge
ceden ... Bu azameti be§er idraki kavrayamaz bir turlu: 

«Ger~ekten Biz onu Kadr gecesinde indirdik. Kadr gecesinin ne ol
dugunu bilir misin sen? Kadr gecesi bin aydan haYJ.rlldir.» 

Bu hadiseyi anlatan Kur'an ayetleri panl panl aydmllk sagmak
tadir. Ayetin kendisi iliklere kadar i§leyen parlak . bir §efkat ve mlr fe
yezamdir. Allah'm Kur'an'mdan dogan mlr; «Gen;ekten Biz onu Kadr 
gecesinde indirdik.» 0 gece boyunca yucelerin yucesiyle yerytizu ara
smda gidip gelen meleklerin ve ruhun mlru; 

<tOnda melekler ve ruh, Rablarmm izniyle her turlu i§ igin iner de 
iner.>> Ayetlerin agiklad1g1 fecr nuruyla vahiy ve melek nuru birbirine 
uygun gelmekted~r. Aynca mevcudata kanat geren, varllklat aleminde 
gezinen, ruhlan saran, selamet ruhu da her yam kaplamaktadir. 

Burada sozu edilen gece, Duhan suresinde «Biz onu, muhakkak ki 
mubarek bir gecede indirdik. §uphesiz Biz, uyanc1lardamz. Onda her 
emir hikmetlice tefrik edilir. Katinnzdan bir emir olarak. Muhakkak ki 
Biz gondericileriz. Rabbmdan bir rahmet olarak. Muhakkak 0, Semi'
dir, Alim'dir.» denilen gecedir. Bilindigi gibi bu gece Ramazan gecele
rinden birisidir. Nitekim Bakara suresinde «Rarriazan ay1 oyle bir ay
dir ki, onda Kur'an indirilmi§tir. insanlar igin hidayettir. Ve yol goste
rici, aYJ.riCI delillerdir.>> Yani Kur'an-1 Kerim'in insanlara teblig edilmek 
uzere Hz. Peygamberin kalbine inmeye ba§lad1g1 gecedir. ibn ishak'm 
rivayetine gore «A'lak1l suresinin giri§ k1smmdan mute§ekkil olan ilk 
vahiy Hz. Peygamber Hira magarasmda iken Ramazan aYJ.nda gelmi§
tir. 

Bu gecenin ta'yini hususunda birgok hadis-i §erifler varid olmU§
tur. Bir k1snn bunun Ramazan'm 27 nci gecesi oldugunu belirtir, bir 
k1sm1 21 nci gecesi. Baz1 hadisler o gecenin Ramazan'm son on gecesinde 
oldl.}gunu belirtirken, baz1landa but tin Ramazan gecelerinden bir . gece 
oldugunu ifade eder. Tercihe §ayan olan hadislere gore o gece Rama- · 
zan gecelerinden bir gecedir. 

«Kadr gecesin ad1 ise, belki de takdir ve tedbir gecesi mariasmadi~. 
Deger ve makam anlamma da olabilir. <;iinku her iki anlam o btiytik 
kainat hadisesiyle yani vahiy ve risalet vak'as1yla uyu§ur. ~uphesiz ki 
mevcuaatta o hadiseden daha onemli ve btiytik hadise yoktur. Kullarm 
hayatmdaki takdir ve tedbir igin ondan daha manall bir gece buluna
maz. Bin aydan haYJ.rlldir o1gece. Buradaki saYJ. tahdjd manasma degil
dir. Kur'an-1 Kerim'de varid olan bu gibi. ifadeler gokluga delalet eder. 
Bir gece be§er hayatmda binlerce aydan haYJ.rlldir. <;unku bu gece be
§er hayatma b1raktig1 mtibarek ve kudsi te'sirler ve . yapt1g1 degi§lklik
ler itibanyla binlerce aYJ.n ve y1lm yapamadigm1 yapnn§br. 

Bu gece oylesine muazzam bir gecedir ki, hakikatlm anlamak be§er 
lj . . 
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idrakinin ~ok iistiindedir. «Kadr gecesinin ne oldugunu bilir misin sen?» 
A va.mm zihninde yaygm bulunan bu geceyle ilgili bir~ok efsane ve ev
hama tak1Ima ihtiyacm1 duymadan belirtelim ki; bu gece, Allah'm 
Kur'a:ri'1 indirmeye ba§lamay1 ihtiyar ettigi bir gece olmas1 munase
betiyle son derece biiyiiktiir. 0 gecede mevcudata nur feyaza.m olmak
ta, insan vicdanmda ve be§er hayatmda Allah'm ruhundan co§an sela
met 1rmaklan akitllmaktadir. ?u akidenin ihtiva ettigi dii§iince ve 
inan~lar, edeb ve hiikiimler hem yeryiiziinde hem de insanlarm i~ diin
yasmda huzuru yayar. Meleklerin ve bilhassa Cebrail'in, Rablarmm iz
niyle inmeleri ve beraberlerinde bu Kur'an olarak gokyiiziiyle yeryiizii
ne yayllmalan bu alem§iimUl ihtifali, surenin birka~ kelimesi aklllan 
durdurucu bir ifadeyle tasvir etmektedir. 

Bugiin biz, birbiri ard1 s1ra gelen nesillerin otesinden bu miibarek 
ve mutlu geceye goz att1grm1z ve o gecede yeryiiziiniin §ahid oldugu 
fevkalade ihtifa.Ii tasavvura ~ah§tlg1nnz ve o gecede ger~ekle§en mes'
elenin hakikatlm dii§iiniip zaman merhaleleri boyunca yeryiiziinde, ka
falarda ve gonilllerde meydana getirdigi te'sirleri kavramaya ~abaladi
ginnz zaman ger~ekten de son derece biiyiik bir gece oldugunu anlar, 
Kur'an-1 Kerim'in bu geceyle ilgili i§aretindeki esrann bir yamm idrak 
ederiz. 

«Kadr gecesinin ne oldugunu bilir misin sen?» 
0 gecede her §CY hikmetlice aynlnn§tlr. Ol~iller, esaslar ve pren

sibler o gece vaz'edilmi§tir. Ve o gece, ferdlerin kaderlerinden b~ka 
milletlerin ve devletlerin kaderi hatta daha biiyiik bir olay, ger~eklerin 
ve sistemlerin ol~iisii vaz'edilmi§tir. 

insanhk, bilgisizliginden ve kotii talihinden dolay1 Kadr gecesinin 
kadrini bilmemektedir. 0 hadisenin biiyiikliigiinii ve azametini gormez
likten gelmektedir. Ve bunu yitirdigi giinden beri de Allah'm nimetleri
nin en iistiin ve en giizelini yitirmi§tir. Ger~ek saadeti ve selameti kay
betmi§tir. Vicdan huzurunu, evinin selametini ve toplumun saadetini 
kaybetmi§tir. Halbuki bunlan ona islam vermi§ti. Bunu kaybettiginden 
beri de kapiSim a~tlg1 maddi medeniyet ve i'mardan hi~ bir §ey onun 
kaybettiginin kar§1hg1m vermemi§tir. insanhk bunca geli§mesine ha
yat §artlarmm ilerlemesine ve iiretimin artmasma ragmen hala bahts1z, 
hala mutsuzdur. 

<;iinkii bir kere, rUhunu aydmlatan o giizelim l§Igl sondiirmii§tiir. 
Qiinkii kendisini «Mele-i A'la»ya u~urtan ve kanat gerdiren sevinci ve 
aydmhg1 yok etmi§tir. <;iinkii ruhlara ve kalblere feyiz veren selameti 
yitirmi§tir. Ruhunun semaya kanat ~ermesini, gokyiiziiniin nuruyla 
aydmlanmasm1, «Mele-i A'la»ya u~up gezmesini saglayan hi~ bir §eY 
elde edememi§tir bir daha. 

Biz -mii'minler- bu hatlray1 hi~ bir zaman i~in unutmamakla 
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me'muruz. Sevgili Peygamberimiz bu hatiray1 ruhlanrmzda canlandir
mak ve ebediyyen as1l kaynagma bagh olmastm saglamak ve o hadise
nin cereyan ettigi kainat gen;egine ili§tirmek ic;in gayet kolay ve rahat 
bir yol c;izmi§tir bize. Bunu her ytl bu mtibarek geceyi kutlayarak Ra
mazan'm son on gecesinde onu bekleyip ara§tlrarak ibadetle gec;irme-
mizi isteyerek saglarni§ ve buyurmu§tur ki : . 

Kadr gecesini Ramazan'm son on gecesinde araym. Yine Buhari 
ve Mtislim'de zikredildigi gibi buyurmu§tur ki: 

Kim Kadr gecesini imanla ihya ederse, onun gec;mi§ gtinahlan ba
gi§lamr. 

islam hie; bir zaman ic;in . dl§ gortinti§lerden ibaret, §ekilci bir din 
degildir. Bm;mn ic;in zaten Hz. Peygamber bu geceyi ihya etmenin §arti 
olarak inanmay1 ve samimiyeti ileri stirmektedir. Boylece bu geceyi ih
ya etmenin ihtiva ettigi btiytik manalan canlandtrmas1 gayesine meb
ni oldugunu ve Allah'a iman edip kendini vermek hedefine dayand1gm1 
belirtmektedir. Ancak boylece o geceyi ihya etmenin hakikati kalblerde 
canlanabilir. Ve Kur'an'm nazil oldugu mana ile irtibat saglanabilir. 

Kur'an terbiyesinin metodu, ibadetle vicdanlardaki iman gerc;ek
lerini birbirine baglamaktadir. ibadeti, bu hakikatlarm canlandmlma
Sl ic;in, ac;1klamp canh bir §ekilde tesbiti ic;in bir vas1ta k1lar. Sadece 
dti§tince hududlan dahilinde durup kalmasma mtisaade etmez. 

Bu metodun vicdanlarda ve hareketler aleminde bu gerc;eklerin 
canlanmas1 ic;in en uygun metod oldugu ortadad1r. :;;uphesiz ki bu ha
kikatlan ibadete dayah olmaks1zm ibadet yolunun di§mda dti§tinmek 
mtimktin degildir. Ferdin hayatmda ve toplumun ya§ayt§mda o zaman 
bu dti§tinceler itici bir gtic; halinde yer etmez. 

Kadr gecesini hatirlay1p o geceyi imanla ve sevabm1 umarak ihya 
etmek, islam'm saglam terbiye metodunun bir yamm te§kil eder. (Sey
yid Kutub Fi Ztlal'il-Kur'an, XVI, 295-299) 

----oOo 

KADR SURESiNiN SONU 

., 



BEYYiNE SURESi 

(Medine'de. nazil olmu~tur.) 

. imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Affan ... Ammar ibn Ebu 
Ammar'dan nakletti ki; Ansar'dan Malik ibn Amr ibn Sabit ~oyle de
mi~: Beyyine suresi sonuna kadar nazil olunca, Cebrail (a.s.) dedi ki: 
Ey Allah'm Rasulii; Rabbm bu sureyi Ubeyy'e okumam emrediyor. Ra
sulullah (s.a.) Ubeyy'e dedi ki: Cebrail bu sureyi sana okumam1 em
retti. Ubeyy dedi ki: Ey Allah'm Rasulii, ben orada zikredildim mi? Ra
sulullah (s.a.); evet, dedi. Malik ibn Amr der ki: Ubeyy aglad1. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Muhammed ibn Ca'fer ... Enes 
ibn Malik'ten nakletti ki; Rasulullah (s.a.) Ubeyy ibn Ka'b'a ~oyle 
dedi: Allah bana Beyyine suresini sana okumam1 emretti. Ubeyy dedi 
ki: Benim ad1m1 sana soyledi mi? 0; evet deyince Ubeyy agladl. Bu ha
disi Buhari, Muslim, Tirmizi ve Nesei, §u'be kanahyla rivayet ederler. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Miiemmel. .. Ubeyy ibn Ka'b'
m ~oyle dedigini bildirdi: Rasulullah (s.a.); sana ~oyle ~oyle bir sure 
okumakla emrolundum, dedi. Ben; ey Allah'm Rasulii, ben orada ami
dim m1? dedim de o; evet, dedi. Ben, ana ey Ebu Miinzir, buna sevindin 
mi? deyince o; neden sevinmeyeyim,Allah Teala; «De ki: Bunlar Allah'
m lutfu ve rahmeti iledir. Sadece bununla sevinsinler. 0, biitiin topla
YlP y1gd1klarmdan daha hay1rhd1r.>> (Yunus, 58) buyuruyor. Miiemmel 
deui ki: Ben Siifyan'a, hadisi okuyarak soyledigimde; o, evet, dedi. Bu 
ve~hile bu hadisin naklinde Ahmed ibn Hanbel miinferid kalrm~tlr. 

Ahmed ibn Hanbel der ki: Muhammed ibn Ca'fer ve Haccac ... 
Ubeyy ibn Ka'b'm §6yle dedigini bildirdiler: Rasulullah (s.a.) bana de
di ki: Allah Teala sana .Kur'an okumam1 emretti. Sonra «Kitab ehlinden 
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Ve ffiU§riklerden kiifredenler ... » ayetini okudu ve §Unlan da soyledi : 
Eger ademoglu bir va~i dolusu mal isteyip de o kendisine verilseydi 
ikincisini isterdi. ikincisini isteyip de o kendisine verilseydi iit;iinciisiinii 
isterdi. Ademoglunun karmm topraktan ba§ka· bir §ey doldurmaz. Al
lah, tevbe edenin tevbesini kabul eder. Allah katmda ·din mii§riklik, 
Yahudilik ve H1ristiyanhk degil, Hanifliktir. Kim de bir haYir i§lerse, o 
asla gizlenmez. Bu hadisi Tirmizi Ebu Davud et-Tayalisi kanahyla ~u·
be'den nakleder ve; hasen, sahihtir, der. 

Hafiz Ebu'l-Kas1m et-Taberani der ki : Bize Ahmed ibn Huleyd . .. 
Ubeyy ibn Ka'b'm §oyle dedigini bildirdi: Rasulullah (s.a .) bana dedi 
ki: Ey Ebu Miinzir, sana Kur'an'I arzetmekle emrolundum. 0 dedi ki : 
Allah'a inand1m ve senin elinde miisliiman oldum ve senden ogrendim. 
Rasulullah (s.a.) aym sozii tekrar etti. o dedi ki: Ey Allah'm Rasulii, 
ben orada amld1m m1? Rasululhih (s.a.): Evet, admla ve soyunla Mele-i 
A'la'da amldm, dedi. 0 zaman oku ey Allah'm RasUlii, dedi. Bu hadis bu 
§ekliyle garibtir. Sabit olan yukanda get;en §eklidir. Rasulullah (s.a.) 
bu sureyi Ubeyy ibn Ka'b'a imamm artlrmak ve onu takviye etmek 
it;in okumu§tur. Nitekim Ahmed ve Nesei, Enes ibn Malik kanahyla 
ondan bu hadisi rivayet ederler. Ahmed ibn Hanbel ve Ebu Davud da 
Siileyman ibn Siiveyd kanahyla ondan bu hadisi nakleder. imam Ah
med ibn Hanbel de Affan kanallyla ... Ubade ibn Samit'ten bu hadisi 
naklederler. Ahmed ibn Hanbel, Muslim ,Ebu Davud ve Nesei de ismail 
ibn Ebu Davud kanahyla ... Abdurrahman ibn Ebu Leyla'dan bu hadisi 
rivayet ederler. Abdullah ibn Mes'ud Kur'an'dan bir boliimii peygam
berin okudugunun tersine okuyan bir ki§iyi reddetmi§ti. 0, bunu Ra
sulullah'a kadar gotiiriince Rasulullah (s.a .) ikisine de okutmU§ ve her 
birine; isabet ettin, demi§tir. Ubeyy ibn Ka'b der ki: Cahiliyet devrinde 
olmayan bir ku§ku kaplad1 beni. Rasulullah (s.a.) onun gogsiine vur
du. Ubeyy ibn Ka'b der ki: Terleyerek s1t;rad1m ve sanki Allah Teala'
ya bak1yor gibiydim. Rasulullah Cibril'in gelip §oyle dedigini haber ver
di: Allah sana emrediyor ki, Kur'an'i iimmetine bir harf iizere okuyasm. 
Ben dedim ki : Allah'm bagi§lama ve magfiretini dilerim. 0 dedi ki : iki 
harf iizere okumam emrediyor. Boyle deyip durdu. Nihayet dedi ki: Al
lah sana, iimmetine Kur'an'1 yedi harf iizere okumam emrediyor. Ni
tekim biz bu hadisi muhtelif tariklardan ve laflzlarla tefsirin ba§ ta
rafmda zikretmi§tik. it;inde : «Armmi§ sahifeleri okuyan Allah katmdan 
bir peygamber. it;inde en dogru yaz1lar bulunan.n kavlinin get;tigi bu 
sure nazil olunca, Rasulullah (s.a.) teblig, tesbit ve uyan it;in bu sure
yi ona okudu. Yoksa ogretme ve hatlrlatma it;in degil. Allah en iyisini 
bilendir. 

Nitekim Hudeybine giinii Orner ibn Hattab'm Rasulullah (s.a.)a 
sorulan sordugunda da boyle olmu§tu. Onuri sorduklan arasmda §Ull· 
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lar da vard1: Bizim Beytullah'a gidip tavaf edecegimizi bize haber ver
memi§ miydin? deyince Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Evet, ancak ben 
size bu yll oraya gidecegiz, diye haber verdim mi? 0; haytr, deyince 
Rasulullah (s.a.); sen oraya gidecek ve Beytullah'l tava.f edeceksin, de
di. Hudeybiye'den donunce ve Allah, Rasulune Feth suresini indirince 
Hattab oglu Omer'i ~agmp sureyi ona okudu. Burada Allah -Teala §oy
le buyuruyordu: ((Andolsun ki Allah, RasUliinun gordugu ru'yamn hak 
oldugunu tasdik etmi§tir. Allah dilerse siz, guven i~inde ba§lanmz1 ttra§ 
etmi§ veya sa~larm1z1 k1Saltml§ olarak korkmadan Mescid-i Haram'a 
gireceksinfz.>> (Feth, 27) ayeti de bulunuyordu. 

H8.f1z Ebu Nuaym, ccSahabelerin isimleri11 admdaki kitabmda Mu
hammed ibn ismail el-Ca'feri el-Medeni kanahyla. .. Fudayl'den n~k
leder ki; o, Rasulullah (s.a.)m §oyle buyurdug-qnu i§ittim, demi§tir: Al
lah Teala ccKitab ehlinden ve mii§riklerden kufredenler kendilerine apa
~lk bir huccet gelinceye kadar vazge~ecek degillerdi.>> ayetinin okunu
§Unu dinledi ve buyurdu ki : Kullanma mujdele, izzetim hakkl i~in, sen 
ho§nud oluncaya kadar onlan cennete yerle§tiririm. Bu hadis ger~ekten 
garibtir. Hafiz Ebu Musa el-Medeni ve ibn el-Esir de bu hadisi Zuhri 
kanahyla Nazir el-Muzeni'den -veya Medeni'den- nakleder ve der ki: 
RasUlullah· (s.a.) §Oyle buyurdu: Muhakkak Allah ((Kitab ehlinden ve 
mii§riklerden kufredenler, kendilerine apa~1k bir huccet gelinceye ka
dar vazge~;ecek degillerdi.» ayetinin okunu§unu dinler ve buyurur ki: 
Kullanma mujdele, izzetim hakk1 i~in seni diinya ve ahiret hall~rin
den hit; birinde unutmam ve seni ho§nud olacagm §ekilde cennete yer
le§tiririm. 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla 

1 - Kitab ehlinden ve mii~riklerden kiifredenler, ken
dilerine apac;ak bir huccet gelinceye kadar vazgec;ecek de
gillerdi. 

Tefstr, C. XV, F : 537 
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2 - Annm1~ sahifeleri okuyan, Allah katlndan bir pey
gamber. 

3- 1c;inde en dogru yazllar bulunan. 
4- Ama kitab verilmi~ olanlar, kendilerine ap~lk 

huccetler geldikten sonra aynhga dii~tiiler. 
5- Halbuki onlar; dogruya yonelerek, dini yaln1z Al

lah'a tahsis ederek O'na kulluk etmek, namaz1 k1lmak ve 
zekatl vermekle emrolunmu~lard1. En dogru din de. i~te 
budur. 

Kitab ehlinden maksad H1ristiyanlar ve Yahudilerdir. Mii§rikler
den maksad da ate§e ve puta tapan arap ve arap olmayanlard1r. Miica
hid der ki: «Vazge~ecek degillerdi.» kendilerine hak tebeyyiin edinceye 
kadar uzakla§acak degillerdi. Katade de bOyle der. <<Apa~1k bir huccet 
gelinceye kadar.» Yani Kur'an. Allah Teala: «Kitab ehlinden ve mii§
riklerden kufredenler, kendilerine apa~1k bir huccet gelinceye kadar 
vazge~ecek degillerdi.» buyurduktan sonra hucceti tefsir ederek §Oyle 
buyuruyor: 

«Annml§ sahifeleri okuyan Allah katmdan bir peygamber.» Yani 
Muhammed (a.s.) ve onun okudugu yuce Kur'an. 0 Kur'an Mele-i A'la'
da armmi§ sahifelere yaz1lm1§tlr. Bu, Allah Teala'run Abese suresinde 
buyurdugu §U ayet gibidir: «0, ~ok §erefli sahifelerdedir. Yiiceltilmi§ 
ve temizlenmi§tir. Katiblerin elleriyle. K1ymetli, sayg1deger.» (Abe
se, 13-16). 

«i~inde en dogru yaz1lar bulunan.» Allah tarafmdan dosdogru, adil, 
eksiksiz ve hatas1z yaz1lar bulunan annml§ sayfalardad1r. <;unku bu ya
Zllar Allah katmdan gelmi§tir. ibn Cerir Taberi boyle der. Katade ise 
der ki: «Annml§ sahifeleri okuyan A}lah katmdan bir peygamber. i~in
de en dogru yaz1lar bulunan.» kavli ile Kur'an, en guzel bi~imde sozko
nusu ediliyor ve peygamber en iyi bi~imde oviiliiyor. ibn Zeyd, «i~inde 
en dogru yazllar bulunan» kavlirie; dumduz ve dengeli, anlamiru ver-
mi§tir. · 

«Ama kitab verilmi§ olanlar, kendilerine apa~1k huccetler geldikten 
sonra aynhga dii§tiiler.» Bu ayet-i kerime Allah Tea.Ia'nm §U kavli gi
bidir: ·«Kendilerine apa~1k deliller geldikten sonra par~alarup ihtila.fa 
dii§enler gibi olmaym. i§te onlara biiyiik bir azab vard1r.» (Al-i imran, 
105). Bununla bizden daha once kendilerine kitab indirilmi§ olan pey
gamberler kasdediliyor. 0 milletler Allah kendilerine apa~1k belgeler ve 
deliller gonderdikten sonra aynhga dii§mii§ler ve Allah'm kitabmda 
kasdettigi hususlarda ihtilaf edip pek~ok §eyler uydurmu§lardl. Nitekim 

' I 
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miiteaddid yollarla rivft.yet edilen bir hadiste §oyle buyurulur: Yahudi
ler yetmi§ bir f1rkaya aynld1lar. Huistiyanlar yetmi§ iki f1rkaya aynl
dllar. Bu iimmet de yetmi§ ii~ f1rkaya aynlacakt1r. Hepsi cehennemde
dir, ancak bir teki miistesna. Ey Allah'm RasUlii, onlar kimlerdir? de
diklerinde, RasUlullah (s.a.) buyurdu ki: Benim ve ashabmun iizerinde 
oldugu §eyi ta'kib edenler. 

<<Halbuki onlar; do~ya yonelerek dini yalmz Allah'a tahsis ederek 
O'na kulluk etmek, namaZl kllmak ve zekat1 vermekle emrolunmu§lar
du Bu ayet Allah Teala'nm §U kavli gibidir: <<Senden once gonderdi~i
miz her peygambere: Benden ba§ka ilah yoktur, Bana kulluk edin, diye 
vahyetmi§izdir.» (Enbiya, 25) Burada dini yalmz Allah'a tahsis ederek 
O'na kulluk etmek anlamma cchanifler» buyuruluyor. Yani §irkten tev
hide donenler. Bu, Allah Teala'run §U kavli gibidir: <<Andolsun ki her 
iimmete: Allah'a ibadet edin ve putlardan ka«;mm, diye peygamberler 
gondermi§izdir.» (Nahl, 36) Haniflerle ilgili bilgi En'am suresinde ge«;
mi§ti burada tekrarma gerek yoktur. 

<<NamaZllolmak.>> Bedeni ibadetlerin en de~erlisini ita etmek, oZe
kltl vermek» Fakirlere ve muh~lara ihsanda bulunmak. «En do~u 
din, i§te budur.» Adil ve hft.kim din veya dengeli ve dosdo~ru iimmet 
budur. Ziihri ve l;llfii gibi' bir~ok imft.m bu ft.yet-i kedmeyi amellerin 
imA.na dlhil olduguna delil getirmi§lerdir. Bunun i~in Allah Teft.lft.: 
<<Halbuki onlar; do~ya yonelerek dini yalmz Allah'a tahsis ederek 
O'na. kulluk etmek, namaz1 kllmak ve zekltl vermekle emrolunmu§lar
dlr. En do~ru din de i§te budur.» buyuruyor. 

6 - ~iiphesiz ki kitab ehlinden ve mii~riklerden kiif
redenler cehennem ate~indedirler. Onlar, orada temelli ka
lacaklardrr. Yarabklar1n en kotiisii de i~te bunlard1r. 

7 - Muhakkak ki iman etmi~ olup salih ameller i~le
yenler, i~te onlar da, yaratiklann en hayirhsidirlar. 

a- Rablan katinda onlar1n miikafati; altlanndan Ir
malda.r akan ve orada temelli kalacaklan Adn cennetleri-

.... 
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dir. Allah onlardan ho~nud, onlar da O'ndan ri.z1<hrlar. 
i~te bu, Rabb1ndan korkan kimseye mahsustur. 

Allah Teala ehl-i kitab'tan kiifredenlerle, Allah'm indlrilmi.lj olan 
kitablarma ve gonderilmi§ olan peygamberlerine karljl ~1kan mii§rikle
rin halini haber vererek k1yamet giiniinde ((Cehennem ateljindedlrler.)) 
buyuruyor. ((Onlar, orada temelli kalacaklardir.>> Orada siirekli kala
caklardlr, geri gotiiriilmeyecekler ve ~1kanlmayacaklard1r. ''Yaratlkla
rm en kotiisii de i§te bunlard1r.>> Allah'm yarat1p yeryiiziine sald1i,l ya
ratlklarm en kotiisii i§te bunlard1r. 

Miiteakiben Allah Teala; kalbleriyle iman edlp bedenleriyle salih 
amel i§leyen iyilerin halini haber vererek bunlann, yarat1kann en iyi
si oduklarm1 bildirmektedir. Ebu Hiireyre ve bilginlerden bir grup, bu 
ayeti delil getirerek mii'minlerin meleklere iistiin olduklanm s6ylemilj
lerdlr. 9iinkii Allah Teala <<i§te onlar da yarat1klarm en haytrhsldirlar.)) 
buyuruyor. . 

((Rablar1 katmda onlarm miik8.fat1;11 K1yamet giiniinde onlann el
de edecekleri kar§lhk, <<Altlanndan umaklar akan ve orada temelli ka
lacaklan Adn cennetleridir. Allah onlardan ho§nud, onlar da O'·ndan ra
Zldlrlar." Arahks1z bitip tiikenmeksizin orada. kalacaklard1r. ''Allah on
lardan ho§nud, onlar da O'ndan raz1dular.11 Allah'm onlardan hOI}nud 
olmas1 onlara verilen siirekli nimetlerin en iistiiniidiir. Onlar da Allah'
m kendilerine verdigi yaygm lutuftan dolayt O'ndan raz1d1rlar. 

<li§te bu, Rabbmdan korkan kimseye mahsustur.11 Elde edilen bu 
miikB.fat Allah'tan korkup O'ndan ger~ek anlamda sakman ve kendlsi 
Allah'1 gormese de Allah kendisini goriiyormu§ gibi iba.det edenlere 
mahsustur. 

ishak ibn lsa .. . Ebu Hiireyre'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oy
le buyurmu§: Size yarat1klarm en iyisini haber vereyim mi? Evet, ey 
Allah'm Rasulii, dediklerinde buyurmu§ ki: Atmm yulanndan tutup 
Allah yoluna giden ki§i. Ne zaman bir korkun~ ses duysa onun iizerinde 
dikilir durur. Dikkat edin, size yaratlklarm en haytrhsml haber vere
yim mi? Evet ey Allah'm Rasulii, denildiginde buyurdu ki: Koyunlann
dan bir siirii i~inde bulunup ta namazm1 kllan ve zek~tm1 veren kim
se. Dikkat edin, size yarat1klarm en kotiisiinii haber vereyim mi? buyur
dugunda; evet, dediler. Allah Rasulii buyurdu ki: Allah'tan isteyip de 
kendisine verilmeyen kimse. 

BEYYiNE SURESiNiN SONU 



ZiLZAL SURESi 

(Mekke'de nazil olmu~tur.) 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Abdurrahman ... Abdul
lah ibn Amr'dan nakletti ki adamm biri Rasulullah'm yamna gelmi§ 
ve; bana okut ey Allah'm Rasulii, demi§. Rasulullah (s.a.) buyurmu§ 
ki: Elif, Lam, Raile ba§layan u~ sure oku. Adam demi§ ki: Ya§Im iler
ledi. Kalbim dayand1, dilint ag1rla§tl. Rasulullah (s.a.); Hamim bulu
nan sureleri oku, deyince, ilk soyledigi gibi soylemi§. Bunun iizerine 
Rasulullah (s.a.); tesbih ile ba§layan ii~ sure oku; demi§. Adam onceki 
gibi soyleyip; ey Allah'm Ras~lii, bana topluca bir sure okut, demi§. Ra
sulullah (s.a.) da ona Zilzal suresini okutmu§. Bunu bitirince adam de
mi§ ki: Seni hak iizere gonderen Allah'a yemin ederim ki, asla bundan 
fazla bir §eY okumam. Sonra adam donup gitmi§. Rasulullah (s.a.) de
mi§ ki: Adamcag1z kurtuldu, adamcag1z kurtuldu. Sonra da; o, benim 
uzerime, demi§. Adam don up peygambere gelince, Rasulullah (s.a.) bu
yurmu§ ki: Ben kurban bayram1yla emrolundum, Allah o gunu bu urn
met i~in bayram k1ld1. Adam ona demi§ ki: Di§i bir koyundan ba§ka 
bir §ey bulamazsam onu da kurban edeyim mi? Rasulullah (s.a.) buyur
mu§ ki: Hay1r ancak sen sa<;mdan ahr, t1rnagm1 keser, biy1gm1 k1saltlr, 
etekalbm t1ra§ edersin. i§te bu, Allah katmda senin kurbamnm tamam
laytcl unsurudur. Ebu Davud ve Nesei de bu hadisi Ebu Abdurrahman'-
dan tahric ederler. , 

Tirmizi der ki: Bize Muhammed ibn Musa ... Enes'ten nakletti ki; 
Rasftlullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Kim Zilzal suresini okursa; bu, ona 
Kur'an'm yansma denk dii§er. Tirmizi sonra der ki: Bu, garib bir ha
distir, ancak Hasan tbn Sevr kanahyla onu bilmekteyiz. Bu hadisi Ebu 
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Bekr el-Bezzar da Muhammed ibn Mllsa kanahyla ... Enes'ten nakleder 
ve der ki: Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: ihlas suresi Kur'an'm ii~te bi
rine denktir. Zilzal suresi de Kur'an'm dortte birine denktir. Bu, Bez
zar'm ifadesidir. 

Aym §ekilde Tirmizi der ki: Ali ibn Hiicr ... ibn Abbas'tan nakletti 
ki; RasUlullah (s.a.) §byle buyurmu§: Zilzal suresi Kur'an'm yansma 
denktir. ihlas suresi Kur'an'm ii~te birine denktir. Kafirun suresi ise 

· Kur'an'm dortte birine denktir. Sonra Tirmizi der ki: Bu hadis, garib
tir ve Yeman ibn Mugire'den ba§ka kimseden bu hadisi bilmiyoruz. 

Tirmizi aynca der ki: Ukbe ibn Miikrim ... Enes ibn Malik'ten nak
letti ki; Rasulullah (s.a.), ashabmdan bir ki§iye §byle demi§: Ey falan
ca, sen evlendin mi? 0; hay1r, Allah'a andolsun ki evlenmedim ve evle
necek bir §eyim de yok, demi§. Rasulullah (s.a.)) buyurmu§ ki: Sen ih
las suresini bilir misin? 0; evet deyince RasUlullah (s.a.): 0, Kur'an'm 
ii~te biridir, demi§. Sen Feth suresini bilir misin? deyince o; evet, de
mi~. Rasulullah (s.a.) bu da Kur'an'm dortte biridir, demi§. Ve Ka.firun 
suresini bilir misin? deyince, o; evet, demi§. Rasulullah (s.a.); bu da 
Kur'an'm dortte biri, demi§. Sen, Zilzal suresini bilir misin? deyince, o: 
evet, demi§. Rasulullah (s.a.); bu da Kur'an'm dortte biridir, evlen, ev
len demi§. Sonra Tirmizi; bu, hasen bir hadistir, der. Tirmizi bu ii~ ha
disin ii~iinde de miinferid kalml§tlr. Ondan ba§ka Kiitiib-i Sitte sahip
lerinden hiG kimse bu hadisleri rivayet etmemi&tir. 

/ ' ~% ('} /. .., / ~ /"' ., } • .;' • / • / ~:~ / "". J • "" • • J 

f-i,~a.~juJI J~:; ~~ \1~~;':1t;=;;.\J~\l\)j~;':l92j'~J 

~~r~,~~:~c::tJ-a'~~k~CIJ~J"~sc~Q·~\:;~fi. 
J/ ,., .;' ~ (_~_·,.· './ ~l)/ ~ / /; / /. •.;'!.!-"" • "" \ ... _:. -; .. ; \\2. \~. .;' v .;' \ ~. ~ ... ; \\.A_:.. \ ~ .. 
1/: J"",.. ) U ,. 'J:. :y) .~ t/.: ~_., ) U A~ J' 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 

1 --- Yer, sars1ld1k<;a sarslld1g1 zaman, 
2 - Yer butun agirhklanni<;Ikardigi zaman. 
3 - Ve insan; buna ne oluyor? dedigi zaman, 
4 - i~te o gun; o, butun haberlerini anlatacaktlr. 
5 - <;unku Rabb1n kendisine vahyetmi~tir. 
'6 - 0 gun insanlar, yaptlklann1n kendilerine gosteril

mesi i<;in boluk boluk donerler. 

2 

I 
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7 -Kim zerre mikdan hay1r i~lerse; onu goriir. 
8 - Kim de zerre mikdan ~er i~lerse; onu goriir. 
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ibn Abbas der ki: ((Yer, sars1ld1k~a sarsild1g1 zaman.» Dibinden oy
naytp hareket ettiginde. 

<<Yer btittin agtrhklanm ~1kard1g1 zaman.>> i(,;inde bulunan oltileri 
dt§an att1g1 zaman. Selef'ten bir~ok ki§i boyle demi§lerdir. Bu ayet-i 
kerime Allah Teala'mn §U kavilleri gibidir: ((Ey insanlar, Rabbmtzdan 
korkun. Dogrusu ktyamet saatmm sarsmt1s1 btiytik bir §eydir.» (Haec, 
1) ve «Yer dtizeltildigi zaman, i(,;inde olanlan dt§an atlp bo§ald1g1 za
man.» (in§ikak, 3-4) . 

Mtislim Sahih'inde der ki: Bize Vastl ibn Abd'til-A'la ... Ebu Htirey
re'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Toprak, ciger par
~a~anm altmdan ve gtimti§ten stitunlar gibi kusar. Katil gelir ve der ki: 
Ben, bunun i~in oldtirdtim. Akrabalanyla mtinasebeti kesen gelir ve 
der ki: Ben, bunun i(,;in akrabalanmla mtinasebetimi kestim. H1rs1z ge
lir ve der ki: Bunun i(,;in elim kesildi. Sonra ondan hi(,; bir §ey alamaytp 
btraklrlar. 

((Ve insan; bana ne oluyor? dedigi zaman.» Yerytiztinde rahat ve 
kararh olarak, sakin ve sabit ya§arken sonra meydana gelen durumu 
garib kar§tlayarak der ki: Durum degi§mi§ ve yerytizti harekete ge(,;ip 
sarstlmaya ba§lamt§ttr. Qtinkti ona Allah'tan ka(,;tmlmast imkanstz olan 
sarstlma emri gelmi§tir. Sonra yerytizti, karmnda bulunan eskilerden ve 
yenilerden oltileri dt§an atar. 0 zaman insanlar onun durumunu garib 
kar§tlarlar. Yerler; bir ba§ka yerle, gokler; bir ba§ka gokle degi§tirilir
ler. Hepsi birden bir ve Kahhar olan Allah'm huzuruna (,;tkanhrlar. 

<<i§te o gtin; o, btittin haberlerini anlatacaktlr.» 0 gtin yerytizti, tize
rinde i§ yapan herkesin yapt1gm1 anlatacakbr. imam Ahmed ibn Han
bel der ki: Bize ibrahim .. . Ebu Htireyre'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) 
bu ayeti okumu§, sonra yerytiztintin haberleri nedir? demi§tir. Orada 
bulunanlar Allah ve Rasulti en iyisini bilir, demi§ler de Rasulullah (s.a.) 
§Oyle buyurmu§: Yerytiztintin haberleri her kulun ve cariyenin tizerinde 
yapml§ oldugu amele §ehadet ederek; §U ve §U amelleri §U ve ~u gtin 
yapb, demesidir. i§te onun haberleri bunlardu·. Sonra Tirmizi; bu ha
dis, hasen, sahih ve garibtir, der. 

Taberani'nin el-Mu'cem'inde ibn Lehia ... Haris ibn Yezid'den nak
leder ki; o, Rebia el-Ctive§i'nin Rasulullah (s.a.)m §Oyle dedigini i§it
tigini nakletmi§tir: Yerden korununuz, ~tinkti o sizin annenizdir. Onun 
tizerinde ister hay1r, ister §er olsun kim bir §ey yaparsa; mutlaka o, bu
nu haber verecektir. 

«Qtinkti Rabbm kendisine vahyetmi§tir. <•Buhari der ki : ( LtJ ._s Jl 

IJI ...? Jl J ) ctimlesi ile ( IJI .._s J J LtJ ....?' J ) ctimlesi aym-
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d1r. ibn Abbas; ana val;lyetmi§tir, -diye mana verir. Zahir olan bu ifa
denin kendisine izin verilmi§ olmasm1 ihtiva etmesidir. §ebib ibn Bi§r ... 
ibn Abbas'tan nakleder ki; ceO, biitiin haberlerini anlatacaktir.» ayeti 
hakkmda §oyle.demi§tir: Rabb1 ona; soyle, diyecektir ve o da soyleye
cektir. Miicahid cc<;iinkii Rabbm kendisine vahyetmi§tir.,, kavline; em
retmi§tir, anlamm1 verirken, Kurazi; onlan yanp atmasm1 emretmi§
tir, diye mana verir. 

ceO giin insanlar, yaptlklarmm kendilerine gosterilmesi il;in ooliik 
boliik donerler.n Hesab ' yerinden sm1f s1mf donerler. Kimi §akidir, kimi 
said. Said olan cennete, §aki olan cehenneme gotiiriiliir. ibn Ciireyc der 
ki : Boliik ooliik dondiirUliirler ve iizerlerinde bulunduklan yolun sonun
da birle§mezler. Siiddi ( lj\:.!.1 ) kelimesine; f1rka f1rka, diye mana 
vermi§tir. 

ccYaptlklarmm kendilerine gosterilmesi i~in.» Diinyada iken yap
tlklan iyilik ve kotiiliiklerin kendilerine gosterilmesi i~in. 

((Kim, zerre mikdan hay1r i§lerse; onu goriir. Kim de zerre mik
dan kotiiliik yaprm§Sa; onu goriir.11 

Buhari der ki : ismail ibn Abdullah ... Ebu Hiireyre'den nakletti ki; 
Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu~tur: 

At ii~ ki§inindir: Bir ki§i i~in miikafat, bir ki§i i~in koruma ve bir 
ki§i i~in de yiiktiir. Miikafat alan ki§i; atlm Allah yoluna baglami§ ve 
ipini bir bah~ede veya tepede uzunca yapml§tlr. Onun ipi o tepe veya 
bah~ede nereye degerse, kendisi i~in iyilik olur. Eger o ipini kopanp da 
birka~ doniim ko§acak olursa, onun ayak izleri ve pislikleri sahibi i~in 
iyilik olur. Eger o, bir 1rmaga gidip ondan su i~er ve kendisine su ve-
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rilmek istemezse bu da onun i~in hasenA.t, o ki§i i~in de miikA.!it olur. 
Bir di~er ki§i de abru insanlara ihtiyacm1 gO.stermeksizin iffetinden 
ba~lar, boynunda ve omuzundaki Allah'm hakk1ru unutmaz. Bu da onun 
i~in korunak olur. Bir ki§i. de at1ru oviinmek, gO.steri§ ve dii§Illanllk i~in 
ba~lar. Bu da onun i~in yiik olur. Rasulullah (s.a.)a merkepler sorul
du~nda buyurdu ki: Allah onun hakklnda bir §eY indirmemi§tir. An
cak §U e§Siz ve toplaytcl ayeti inz!l buyurmu§tur: 11Kim, zerre mikd!n 
haytr yapmi§Sa onu goriir. Kim de zerre mikdan §er yapmt§Sa onu gO
riir.n Bu rivayeti Miislim de Zeyd ibn Eslem kanallyla nakleder. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Yezid ibn H!nin Sa'sa' ibn 
Muaviye'den nakletti ki; o, RasUlullah'm yaruna gelmi§ ve Rasulullah 
ona: «Kim, zen-e mikdan haytr i§lerse; onu goriir. Kim de zerre mik
dan §er i§lerse; onu goriir.n ayetini okumu§. 0; bu bana yeter, ondan 
ba§kas1ru dinlemesem de umurumda de~il, demi§. Nesei de bu rivayeti 
tefsir ooliimiinde ibrahim ibn Yftnus kanallyla Hasan el-Basri'den nak
leder. 

Buh!ri'nin Sahih'inde Adiyy'den merfu' olarak RasUlullah'm §Oyle 
buyurdu~u nakledilir: Bir hurma kadar da olsa ate§ten sakmln. Bir tek 
gtizel soz ile de olsa. 

Sahih bir hadiste buyurulur ki: Ma'ruftan hi~ bir §eyi kii~iimseme
yin. istersen kendi kovandaki sudan, su isteyen birinin kabma bO§alt. 
istersen karde§ini giile~ yiizle kar§Ila. 

Sahih bir hadiste yine buyurulur ki: Ey mii'min kadmlar; hi~ bir 
kom§U kom§usunu kii~iimsemesin. Hatt! bir koyunun ~atid t1ma~ bile 
olsa. 

Bir ba§ka hadiste buyurulur ki: Dilenciye tOrpiileJl!lli§ bir t1makla 
da olsa vertn, 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Muhammed ibn Abdullah 
el-Ansari ... Hz. Ai§e'den nakleder ki; RasUlullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: 
Ey Ai§e; bir hurma par~as1yla da olsa ate§ten korun. <;iinkii o, toku do
yurdu~u kadar a~1 da doyurur. B'u hadisin rivayetinde Ahmed ibn Han
bel miinferid kalml§tlr. Hz. Ai§e'den nakledillr ki; o, bir iiziim tanesi 
sadaka vermi§ ve demi§ ki: Zerre mikdanrun yarunda o ne gelir? 

Ahmed ibn Han bel der ki: Bize Ebu Amir .. . Hz. Ai§e'den nakletti 
ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyururmu§: Ey Ai§e; giin!hlan kii~iimse
mekten ka~m. <;iinkii Allah tarafmdan onu ta'kib eden vardu. Nesei 
ve ibn Mace de bu hadisi Said ibn Miislim kanallyla riv!yet ederler. 

ibn Cerir Taberi der ki: Ebu'l-Hattab ... Enes ibn MA.lik'ten nak
letti ki; Hz. Ebubekir, peygamberle yemek yerken bu ayet n!zil olmu§: 
«Kim zerre mikdan haytr i§lerse; onu gortir. Kim de zerre mikd!n §er 
i§lerse; onu goriir.» Ebubekir elini kaldmp demi§ ki: Ey Allah'm Ra- -. 
sulii; zerre a~1rll~nda bile olsa i§ledi~im §erden dolayt cezilandrnlacak 
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m1yrm? Rasulullah (s.a.) buyurmu§ ki: Ey Ebubekir; d'iinyada gordu
gun zerre ag1rhgmca §erden nefret edersen, Allah Teala k1yamet gu
n\inde zerre agirhg.nca sana haYir biriktirir. Nihayet k1yamet gunu 
onunla kar§Ilamrsm. ibn Ebu Hatim bu rivayeti babas1 kanahyla Ebu'l
Hattab'tan nakleder. Sonra ibn Cerir Taberi der ki: Bize ibn Be§§ar ... 
Ebu idris'ten nakletti ki; Ebubekir Rasulullah (s.a.) ile birlikte yemek 
yiyormu§. Miitd.k1ben yukandaki hadisi zikreder. Ve yine ibn Cerir 
Taberi bu hadisi Ya'kub kanahyla .. . Ubade'den nakleder. 

ibn Cerir Taberi, bir ba§ka tarikle der ki: Bize Yunus ibn Abd'Ul
A'la .. . Abdullah ibn Amr ibn As'tan nakleder ki; Zilzal suresi indiril- . 
diginde Ebubekir es-S1ddik (r.a.) oturuyormu§. Sure indirilince agla
IDI§. Rasulullah (s.a.); neden aglarsm ey Ebubekir? demi§. Ebubekir; 
bu sure beni aglatiyor, demi§. Rasulullah (s.a.) buyurmu§ ki: Eger siz 
gunah ve hata i§leyip te Allah sizi bagi§lamami§ olsayd1; muhakkak Al
lah g'iinah ve hata i§leyip te kendilerini bagi§layacagi ba§ka bir ummet 
yaratird1. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Ziir'a ve Ali ibn Abdurrahman ... 
Ebu Said el-Hudri'den nakletti ki; ((Kim zerre mikdan haYir i§lerse; 
onu gorur. Kim de zerre mikdan §er i§lerse; onu gorur.>> ayeti nazil 
olunca, ben dedim ki: Ey Allah'm Rasulu; ben amelimi gorecek miyim? 
Evet, dedi. Ben; buyiikleri mi? deyince, evet dedi. Ben; kuc;ukleri de 
mi? deyince, evet, dedi. Ben; vay anam, dedim. Rasulullah (s.a.) buyur
du ki: Ey Said mu§tulanm, c;'iinku . iyilfk on mislinden yedi yiiz katma 
kadard1r. Allah diledigini daha da katlar. Kotiiluk ise misli iledir veya 
Allah onu bagi§lar. Sizden hic;biriniz kendi ameliyle kurtulamaz. Ben; 
sen de mi kurtulamazsm ey Allah'm Rasulii? dedim. Buyurdu kt Ben 
de. Ancak Allah kendi katmdan beni rahmetine daldmrsa mustesna. 
Ebu Ziir'a der ki: Bu rivayeti ibn Lehia'dan ba§ka kimse nakletme
mi§tir. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ebu Ziir'a .. . Said ibn Cubeyr'den nak
letti ki; o, Allah Tea,la'nm: ((Kim zerre mikdan haYir i§lerse; onu go
rur. Kim de zerre mikdan §er i§lerse ; onu gorur .>> kavli hakkmda §Oyle 
demi§ : Allah Teala : ((Onlar; yoksula, yetime ve esire seve seve yemek 
yedirirler.n (insan, 8) ayetini indirince; muslumanlar kiic;iik §eyler ver
dikleri zaman miikafata nail olamayacaklanm kabul ederlerdi. Bu se
beple yoksul, kap1larma geldiginde ona hurma veya bir kmnt1 veya bir 
ceviz veya benzeri bir §ey vermeyi az1msarlard1. Bu bir §ey degildir di
yerek onu geri c;evirirlerdi. Biz ancak sevdigimiz §eyler<;len verirsek mti
kafata ula§mz, derlerdi. Diger taraftan ba§kalan da kuc;uk gtinahlar
dan dolay1 kmanmayacaklanm kabul ederlerdi. Yalan, bakma, g1ybet 
ve benzeri §eylerden sonra. Allah Teala buyuk gunahlardan dolay1 bizi 
cehennemle tehdid ediyor, derlerdi. Bunun uzerine Allah Teala -az da 
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olsa- ha}'lr yapmaya onlan te§vik etmi§ ve bu az olan haynn ~ogala
caguu bildirmi§tir. Keza onemsiz de olsa §erden nehyetmi§ ve bunun 
~ogalacagm1 belirtmi§tir. Bu manada: «Ki:r,n zerre mikdan ha}'lr i§lerse; 
onu goriir_,, buyurmu§tur. En kii~iik bir kannca agtrllgtnda da olsa ki
tabmda bunu goriir ve buna sevinir. Said ibn Ciibeyr der ki: Bir ki§iye 
yapt1g1 her kotiiliige mukabil bir kotiiliik yaZillr. Yaptlgt her iyilige 
mukabil de on iyilik. K1yamet giinii olunca Allah Teala mii'minlerin 
iyiliklerini kat kat artmr. Her bir iyiligi on kat fazlala§tlnr ve her bir 
iyilige mukabil on kotiiliigunii siler. Zerre mikdannca iyiligl kotiiliigu
ne ag1r gel en ki§i cennete girer. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Siileyman ibn Davlid .. . Ab
dullah ibn Abbas'tan nakletti ki; Rasdlullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: 
Giinahlann kii~iiklerinden sakmm. <;iinkii onlar birle§erek bir ki§iyi 
helak edecek kadar toplamrlar. Rasulullah (s.a.) onlara bir de ornek 
vererek demi§ ki: Bo§ bir araziye konaklayan bir topluluk gibi ki, o top
lulugun i~inden becerikli birisi varml§, o kimse gidip bir ~,;ople geri don
mii§. Bir ba§ka ki§i de bir ba§ka ~ople gelmi§. Nihayet bir obek odun 
toplarm§lar ve ate§lerini yakarak ona att1klan yiyeceklerini pi§irmi§
lerdir. 

ZiLZAL SURESiNiN SONU 



ADtYAT St1RESt 

(Mekke'de nizll olmuotur.) 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 
1 - Andolsun o ko$tuk~a ko$anlara, 
2 - Ve kiVIlcimlar sacanlara, 
3 - Sabah sabah baskin yapanlara, 
4 - Ve tozu dumana katanlara, 
5 - Derken bir toplulukun ortas1na dalanlara ki, 
6 - Gerc;ekten insan; Rabbma kar$1 cok nankordiir. 
7 - Dogrusu kendisi de buna ha:kklyla $8.hiddir. 
8 - Gerc;ekten o, hayrr sevgisinde pek $iddetlidir. 
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9- Yoksa bilmez mi kabirlerdekilerin cLkanlacagi za
mam? 

10 - Gogiislerde bulunanlann derlenip toparlanacagi
ru? 

11 - Muhakkak ki Rablan, o gun onlar1n her $eyinden 
haberdardlr. 

Allah TeAlA., Allah yolunda siiriilfulce k~an ve ki~neyen ata yemin 
etmektedir. ( ~ ) kelimesi, ko~arken attan duyulan ses, anlamma 
gelir. . 

. ((Ve klvllcunlar sa~anlara.)) NaHan ta~lara siirtfuliip bundan klvll
Clmlar meydana gelenlere. 

((Sabah sabah basion yapanlara.,, Sabah vakti basklna gidenlere. 
Nitekim Ras11lullah (s.a.) sabahleyin ezam dinler ve baskin yapardl. 

<<Ve tozu dumana katanlara.,, Atlarla savq meydarunda tozu du
mana katanlara. 

<<Derken bir toplulu~un ortasma dalanlara.)) Biitful toplulu~un or
ta yerine girenlere. ibn Ebu HA.tim der ki: Ebu Said el-E~c ... Abdul
lah'tan nakletti ki: <<Andolsun o ko~tuk~ k~nlara,, kavli ile develer 
kasdedil~tir. Hz. Ali de bOyle der. ibn Abbas ise bunun at oldu~u 
80yler. ibn Abbas'm 80zii Ali'ye ulqmca dedi ki: Bedir gfulii bizim att
miz yoktu. ibn AbbA.s ise dedi ki: Bu bir seriyye gonderildi~ zaman in
mi~ti. 

ibn Ebu HA.tim ve ibn Cerir Taberi. derler ki: Bize Yunus ... Said 
ibn Ciibeyr'den nakletti ki; ibn Abbas ona ~yle anlatm~~: Ben, Hicr'de 
oturdu~ esnA.da bir adam gelip bana: ((Andolsun o k~tUk~a k~n
lara.)) kavlini sordu. Ben ona dedim ki: Allah yolunda baskin yapt1~1 
zamanki att1r. Baskin yap1p sonra gece bastmr, yiyeceklerini yaparlar, 
ate~lerini yakarlar. Benim yarumdan kalklp Zemzem'de su i~mekte olan 
Hz. Ali'nin yaruna gitti ve ona da bu A.yeti sordu. Hz. Ali; benden once 
onu kimseye sordun mu? dedi. 0; evet, ibn Abbas'a sorduril da o dedi 
ki: Allah yolunda baskin yapan attlr. Hz. Ali ona; git ve ibn AbbA.s'1 
bana ~a~r, dedi. ibn Abbas Hz. Ali'nin ba~ucunda durunca, Ali ona; 
bilmedi~ konuda halka fetvA. m1 veriyorsun? Allah'a andolsun ki !s
IA.m'da ilk gazA. Bedir gazA.s1 idi ve bizim iki at1m1z vardl. Birisi Ziibeyr'
in di~eri de MikdA.d'm. 0 zaman <<o ko~tuk~a k~nlar)) nas1l at ola
bilir? K~tuk~a ko~anlar; Arefeden Miizdelite'ye, Miizdelife'den· Mina'ya 
gidenlerdir. ibn Abbas der ki: Bunun iizerine ben 80ziimden vazg~ip 
Hz. Ali (r.a.)nin 80zfule Iiicu ettim. Bu isnadla ibn AbbA.s'tan nakledi
lir ki, Hz. Ali ~yle demi~: <<Andolsun o k~tuk~ ko~lara,, kavli, Are
!e'den Miizdelife'ye k~nlar demektir. Miizdelife'ye geri dondiiklerinde 
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ate§ler yaiohr. Avfi ise ibn Abbas'm bu kol)tuk~a ko§anlann at oldugu
nu soyledigini nakleder. 

Bu ko§tuk~a · ko§anlann deve oldugunu, aralannda ibrihim ve 
Ubeyd ibn Umeyr'in .bulundugu bir topluluk sbylemi§tir. ibn Abbas'm 
diger gorii§iinii soyleyenler arasmda da Miicahid, ikrime, Ata, Kat8.de 
ve Dahhak bulunmaktadlr. ibn Cerir Taberi de bu gorii§ii tercih eder. 
ibn Abbas vc Ata derler ki: At veya kopekten ba§ka hi~ bir hayvanm 
ko§masma ( ~ ) kelimesi kullamlmaz. ibn Ciireyc, AtA.'dan nak
leder ki; o, ibn Abbas'm bu ( ~~ ) kelimesini tavsif ederken, ahh 
ahh dedigmi duydum, demi§tir. Bu cemaatm ~oguruugu Allah TeA.lA.'
nm «Ve Iovllc1mlar sa~anlara» kavlini; t1maklanyla :iov11crm sa~an, §ek
linde tefsir etmi§lerdir. SiivA.riler arasmda sava§ ate§ini yakan, diye de 
sbylenmi§tir. Bunu soyleyen Katide'dir. ibn Abbas ve MiicA.hid ((Ve Io
Vllclmlar sa~anlara>> kavliyle, erkeklerin oyununun kasde~ilgini soyler
ler. Geceleyin evlerine dondiiklerinde yakbklan ate§tir, diyenler de ol
mu§tur. Baz1lan da bununla kabilelerin ate§lerinin kasdedildigini sbyle
mi§lerdir. ((Ko§tuk~a ko§anlarm» at anlamma geldigini sbyleyenler, 
<<KlVIlcimlar sa~anlar» kavline Miizdelife'de ate§ yakma anlammi ver
mi§lerdir. ibn Cerir Taheri der ki: Dogru olan birinci gorii§tiir. Yani 
atlar t1maklanyla klVIlcimlar sa~t1~ zaman, demektir. 

<<Sabah sabah basion yapanlara.>> ibn Abbas, Miicahid ve Katade, 
bununla sabahleyin Allah yolunda atlarla basion yap1lrruunmn kasde
dildiguu soylemi§lerdir. Ko§tUk~a kO§anlann develer oldugunu st>yle
yenler de, sabah sabah baskm yapanlann sabahleyin Miizdelife'den Mi
na'ya gidenler oldugunu soylerler. 

Biitiin tefsir erbA.b1 <<Ve tozu dumana katanlara.» kavllnde, haec 
veya gaza. esnasmda hayvanm ayag1run bast1~ yerden ~1kan toz ve du
manm kasdedildigini soylemi§lerdir. 

«Derken bir toplulugun ortasma dalanlara.» kavli hakklnda Avfi, 
ibn Abbas, Ati, ikrime, Katade ve Dahhak'tan, dii§IIlam meydana ge
tiren kafirler toplulugunun ortasma dald1klan, diye mana. verdigi nak
ledilir. Muhtemeldir ki bulunduklan yerle onlann toplulugunun orta
sma dii§Illii§ olsunlar. Bu takdirde ( ~ ) kel~esi miiekked hal 
iizere mansub olur. -

Burada Ebu Bekr el-Bezzar bir hadis naklederek der ki: Bize Ah
med ibn Abede ... ibn Abbas'm §Oyle dedigini bildirdi: Rasiilullah (s.a.) · 
bir atll gonderdi de bir ay boyunca ondan haber allnamadl. Bunun iize
rine <<Andolsun o kO§tuk~a ko§anlara.>> Aya~yla s1~rayanlara. <<Ve Io
Vllclmlar sa~anlara» Tlmaklanyla ta§lara ~arp1p ate§ler ~1karanlara. 
<<Sabah sabah basion yapanlara.>> Sabahleyin toplulugun iizerine saldl
ranlara. <<Ve tozu dumana katanlara>> Tlmaklanyla topra~ sa~anlara. 
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ccDerken bir toplulutun ortasma dalanlaran herkesin sabaha erdigi du
ruma, kavli nbil oldu. 

ccGe~ekten insan; Rabbma kanji ~ok nankordiir.l) 'Ozerine kasem 
edilen ~y. ~te budur. Yani o, Rabbmm nimetlerine kanji nankordiir. 
tbn AbbA.s, Miicahld, tbrA.him en-Nehai, Ebu'l-CevzA., Ebu'l-Aliye, Ebu 
Duhl, Said tbn Ciibeyr, Muhammed ibn Kays, Dahhak, Hasan, Katade, 
Rebi' tbn Enes ve. ibn Zeyd bu ayetteki ( .)r.CJt ) kelimesinin ~ok 
nankor anlamina geldigmi s<iylerler. Hasan el-Basri der ki: Bu, musi
betleri BaYlP Rabb1mn nimetlerini unutan ki§idir. 

ibn Ebu HA.tim der ki: Bize Ebu Kiireyb ... Ebu 'Omame'den naklet
ti ki; Rasftlullah (s.a.): ccGer~ekten insan, Rabbma kanji cok nankor
diir.n kavli hakkmda §Oyle buyurmu§tur: Nankor tek ba§ma yiyen, kO
lesini doven ve miisA.firini kovandlr. ibn Ebu HA.tim, bu hadisi Ca'fer 
tbn Ziibeyr kanahyla rivayet eder ki bu rivayetin isnA.dl zaY1ft1r ve Ca'
fer tbn Ziibeyr metrftk bir rlvidir. ibn Cerir de aym hadisi Faris tbn 
OsmAn kanahyla ... Ebu 'OmA.me'den mevkftf olarak nakleder. 

cc:ootrusu kendisi de buna, hakklyla §A.hiddir.>> Katade ve Siifyi.n 
es-Sevri bu A.yete §Oyle mAnA. verirler: Dogrusu Allah da buna §A.hid
dir. Zamirin insana gitmesi de muhtemeldir. Muhammed tbn KA.'b el
Kurazt de bOyle der. Bu takdirde mAnA. §oyle olur: insano~lu heme ka
dar ~ok nankor ise de hal diliyle o buna §Ahiddir. Ftillerind!! ve sazle
rinde bu, onun aleyhine bir goriiniimdiir. Nitekim Allah Teala Tevbe 
sftresinde §Oyle buyurur: ((Mii§riklerin, kendi kiifiirlerine kendileri §A.
hid iken; Allah'm mescidlerini ta'mir etme haklan yoktur.n (Tevbe, 17) 

ccGer~ekten o, haYlf sevgisinde pek §iddetlidir.l) 0, haYlr sevgisinde 
-mal sevgisinde- ~ok §iddetlidir. Bu ifadede iki ayn gorii§ vard1r. Bi
rinci gorii§e gore mAna §Oyledir: Ge~ekten insan, mal sevgisinde pek 
§iddetlidir. tkinciye gore ise manA. §Oyledir: Ger~ekten insan mal sev
gisinden dolaYl ~ok cimri ve haristir. Her iki mAna da sahihtir. 

Miitelklben Allah Tella diinyadan uzak durmaYl ve A.hlrete ko§
IDaYl te§vik ederek bugiinden sonra olacaklara dikkat ~ekmekte ve ge
lecekte . insam bekleyen deh§etlerden so~tmektedir: 

ccYoksa bilmez mi kabirlerdekilerin ·~lkanla~ zamam?>> Kabir
lerdeki oliilerin ~lkanlaca~l vakti. 

ccGOtuslerde bulunanlann derlenip toparlanaca~ am.>> ibn Abbls 
ve ba§kalan derler ki: t~erde gizlenip saklanan §eylerin a~1klan1p g05-
terilecegi an1. 

ccMuhakkak ki Rablari, o giin onlann her §eyinden haberdA.rdlr.n 
Yaptlklan ve ettikleri her §eyi elbette Rablan bilir ve buna gore en 
uygun cezA. ile onlan cezA.landlnr, zerre mikdannca zuliim yapmaz. 

ADtYAT SCREStNIN SONU 

lir 



KARi' A SiJRESi 

(Mekke'de mizil olmu~tur.) 

Rahman ve Rahim alan Allah'1n ad1yla. 
1 - Felaket kapisini c;alaca.k alan, 
2 - Nedir a felaket kap1s1n1 c;alacak alan? . 
3- 0 felaket kap1s1n1 c;alacak alan1n ne aldugunu bi-

lir misin sen? 
4 - 0 gun; insanlar yayg1n pervaneye donecekler. 
5 - Daglar atllmu], renkli yunler gibi alacak. 
6 - Ama kimin tartllan ag1r gelirse, 
7 ~ 0, haf? bir hayat ic;indedir. 
8 - Ama kimin de tart1lan hafif g"elirse, 
9 - Artlk anun da durag1 Haviye'dedir. 

Tefsir, C. XV, F : 538 
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10 - Onun ne oldugunu bilir misin sen'2 
11 .- K1zg1n bir ate~tir. 

(CUz: 30; SQre: 101 

( ~ J ~ 1 ) kelimesi Hakka, Tamme, ,Sahha ve Ga§iye gibi klyame-
tin isimlerinden bir isimdir. Sonra Allah Teala k1yametin durumunu 
yiikseltip, sahip oldugu deh§eti ortaya koyarak buyuruyor ki: «Nedir o 
felaket kap1s1m ~alacak olan?» Sonra da bunu §U kavli ile tefsir edi
yor: 

«0 felaket kap1s1m ~alacak olamn ne oldugunu bilir misin sen? 0 
giin; insanlar yaygm pervaneye donecekler.» Gidip gelmeleri, deh§et 
i~inde bocalamalan, aynhp dag1lmalan huslisunda sanki yaygm per
vane gibidirler. Nitekim Allah Teala bir ba§ka ayette §Oyle buyurur: 
«Sanki onlar yaygm ~ekirgeler gibidirler.» (Kamer, 7) 

«Daglar atllmi§, renkli yiinler gibi olacak.» Oraya buraya gidip da
gilmakta daglar, atllrm§ yiinler gibi olacaktlr. Miicahid, ikrime, Said 
ibn Ciibeyr, Hasan, Katade, Ata el-Horasani, Dahhak ve Siiddi bu ayet
teki ( .ftAll - ) kelimesinin yiin anlarmna geldigini soylerler. 

Bilahare Allah Teala, amel edenlerin amelinin varacag1 sonucu ve 
neticede ula§acaklan §eref veya zilleti haber vererek buyuruyor ki: 
«Ama kimin tartllan ag1r gelirse.» · iyilikleri kotiiliiklerine ag1r basar-
sa; «0, ho§ bir hayat i~indedir.» Cennette. . 

«Ama kimin de tartllan hafif gelirse» Kotilliikleri iyiliklerine ag1r 
basarsa, «Art1k onun da durag1 Haviye'dir.» Denildi ki; bu ayetin mana-
51 §6yledir: 0, kafas1 iistii cehennem ate§ine dii§iip yuvarlanacaktlr. An
ne anlamma gelen ( <~ .. 1 ) kelimesiyle beyni kasdedilmi§tir. Buna ben-

.. zer bir rivayet ibn Abbas--;- ikrime, Ebu Salih ve Katacte'den nakledilmi§
tir. Katade der ki : 0, cehenneme ba§I iistii yuvarlamr. Ebu Salih de 
der ki: Onlar cehenheme ba§lan iistii yuvarlamrlar. 

Ve denildi ki bu ayetin man~s1 §6yledir: «Artlk onun da duragi>> 
vanp donecegi ve neticede ula§acar;t yer «Haviye'dir.» Bu, cehennemin 
isimlerinden bir isimdir. ibn Cerir Taheri der ki: Annesi Haviye'ye den
mesinin sebebi, .ondan ba§ka kapp kurtulacak yer olmamasmdand1r. 
ibn Zeyd der ki: Haviye, cehennemdir. 0, ki§inin ka~1p s1gmacag1 veya 
kendisine s1g1mlacak anne kucag1d1r. ibn Zeyd b~ ayeti ( ):JI r~t.- J ) 
§eklinde; barmaklan ate§tir, diye okumu§tur. Ibn Ebu Hatim Kata
de'den nakleder ki o, bu ayete §6yle mana vermi§tir: Bu ate§tir ve ate§ 
onlarm barmakland1r. Bu sebeple Allah Teala Haviye'yi tefsir ederek 
bir sonraki ayette §6yle buyuruyor: «Onun ne oldugunu bilir misin sen? 
K1zgm bir ate§tir.» 

ibn Cerir Ta:beri der ki: ibn Abd'ill-A'la ... E§'as ibn Abdullah'tan 
§6yle dedigini nakletti: Mii'min, oldiigii zaman ruhu mii'min ruhlarm 
arasma gotiiriiliir. Ona ruhlar derler ki: Karde§inizi dinlendirin. <;iin-
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kii o, diinya kederinde idi. Ona falanca ne yapar? diye sorarlar. 0; o ol
dii aramza gelmedi mi? der. Onlar; o, annesi olan Haviye'ye gotiiriildii, 
derler. Bu rivayeti ibn Merduyeh Enes ibn Malik yoluyla bundan daha 
geni§ ve merfu' olarak nakleder. Biz bunu <<Cehennetnin s1fatl» bahsin
de irad etmi§tik. Allah, lutfu ve ihsam ile bizi miikafatland1rsm. 

«K1zgm bir ate§tir.» Son derece k1zgm, alevi ve yaklclhgl kuvvetli 
bir ate§tir. Ebu Mus'ab, Malik kanahyla ... Ebu Hiireyre'den nakleder ki; 
Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Ademoglunun yaktlg1 §U ate§, ce
hennem ate§inin yetmi§ parc;asmdan bir parc;ad1r. Dediler ki: Ey Allah'
m Rasulii; bu yeterli dei?;il miydi? Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: 0, 
ademoglunun ate§inden yetmi§ parc;a daha fazl~la§tmlml§tlr. Bu riva
yeti Buhari, ismail ibn Ebu Uveys kanahyla Malik'te~ nakleder. Mils
lim de Kuteybe kanahyla Ebu Zenad'dan nakleder. Onun . rivayetinde 
baz1 ifade fazlahklan vard1r. Nitekim 0 1 bu hadisi §Oyle kaydeder: Ce
herinem ate§i ademogullarinm atesinin iizerine altml§ dokuz parc;a faz
lala§tlnlnn§tlr. Her biri onun s1cakhgmdad1r. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Abdurrahman ... Muhammed 
ibn Ziyad'dan nakletti ki, o; Ebu Hiireyre'nin Hz. Peygamberden §pyle 
dedigini duydum~ dedigini i§itmi§tir: Ademoglunun yaktli?;,l ate~, cehen
nem ate§inin yetmi§ parc;asmdan bir parc;ad1r. Bir adam dedi ki: 0, ye
terli degil miydi? Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: 0, ademoglunun ate
§inden altml§ dokuz parc;a daha fazlala§tlnlmi§tlr. Her s1caga denk bir 
s1cakhk olarak. Bu hadisin rivayetinde Ahmed ibn Hanbel mi.inferid 
kalnn§tlr. Ancak bu hadis, Miislim'in §artlarma uygundur. 

im~ Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Si.ifyan ... Ebu Hiireyre'den, 
Amr da Yahya ibn Ca'de'den nakletti ki; RasUlullah (s.a.) §6yle buyur
mu§tur: Sizin §U ate§iniz, cehennem ate§inin yetmi§_ parc;asmdan bir 
parc;ad1r ve o iki kere denize daldmlnn§tlr. Boyle olma8iiyd1 Allah, ate§
te hie; bir kimseye fayda halketmezdi. Bu hadis de imamlarm s1hhat 
§artma sahip olmasma ragmen, bu §ekilae tahric etmemi§lerdir. Mus
lim Sahih'inde bunu bir ba§ka yolla rivayet eder. Bezzar da Abdullah 
ibn Mes'ud ve ,Ebu Said el-Hudri'den §U §ekilde rivayet eder: Sizin §U 
ate§iniz yetmi§ parc;adan bir parc;ad1r. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Kuteybe .· .. Ebu Hiireyre1deri 
nakletti ki; Rasulullah (s.a .) §Oyle buyurmu§: Bu ate§, cehennem ate
§inin yiiz parc;asmdan bir parcad1r. Ahmed ibn Hanbel bu hadisin bu 
§ekilde rivayetinde yine mi.inferid kalmi§tlr. Halbuki hadis Miislim'in 
§artlarmi haizdir. · 

. Ebu'l-Kas1m et-Taberani · der ki : Bize Ahmed ibn Amr ... Ebu Hii
reyre'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Sizin §U ate§i
nizin cehennem ate§i kaq1smdaki durumunun nas1l oldugunu biliyor 
musunuz? Cehennem ate§i siyahhk bak1mmdan sizin ate§inizin duma-
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nmdan yetmi§ kat daha fazlad1r. Bu hadisi Ebu Mus'ab da Malik ka
nahyla rivayet eder ancak peygambere kadar <;1karamaz. Tirmizi ve 
ibn Mace de Abbas ed-Duri kanahyla . . ·. Ebu Hureyre'den nakleder ki; 
Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Ate§ bin Yil yak1ld1 da sonunda ki
zardL Sonra bin yll daha yaklld1 sonunda beyazla§tl. Sonra bin y1l 
daha yak1ld1 sonunda karard1. i§te o simsiyah karanhkttr. Bu hadis 
Enes ve Orner ibn Ha~tab kanahyla da rivayet edilmi§tir. 

imam Ahmed ibn Hanbel'in Ebu Osman en-Nehdi kanahyla ... Ebu 
Hureyre'den naklettigi hadiste Rasulullah (s.a.) m §oyle buyurdugu go
riilur: Cehennem ehlinin azab bak1mmdan en basit olam; ayagmda iki 
pabucu olup ta bunlarm ISismdan beyni kaynatllan ki§idir. 

Sahih hadiste sabittir ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Ce
hennem, Rabbma dert yamp qedi ki: Ey Rabb1m, benim pargalanm 
birbirini yiyor. Ona izin ver de iki kere soluk alsmlar. Bir ki§m bir de 
yazm soluk alsm. Kt§m en gok onun sogugunu, yazm da en gok onun 
s1cagm1 gorurler. 

Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde buyurulur ki: S1cak arttlgmda 
namazla serinleniniz. <;unku s1cagm §iddeti cehennemin alevindendir. 

KARi'A SURESiNiN SONU 



TEKASUR SiJRESi 

(Mekke'de m1zil ()lmu~tur.) 

.....--::: .. 0 / .. ,., .. 

-~J~~-----------~~~ 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 

1 - ·c:okluk ile boburlenmeniz, sizi oylesine oyaladl kl; 
2 - Mezarllklan bile ziyaret ettiniz, 
3 - Hay1r, ilerde bileceksiniz. 
4 - Hay1r, ilerde bileceksiniz. 
5 - Hay1r, eger kesin ..bir bilgi ile bilseydiniz, 
6 - Andolsun ki; cehennemi muhakkak goreceksiniz. 
7- Andolsun ki, yine onu gozunuzle kesin olarak go-

receksiniz. 
8 - Sonra o gun, andolsun ·iki nimetlerden sorulacak

Siniz. 
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Allah Teala buyuruyor ki: Dtinya ve dunya nimetlerinin sevgisi, si
zi ahireti aramak ve gozetmekten ahkoydu. Ve bu hal uzun sure devam · 
etti. Nihayet olum gelip c;att1 ve siz kabirlere gittiniz de kabk halkm
dan oldunuz. ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam ... Zeyd ibn Eslem'den 
nakletti ki; babas1 Rasulullah (s.a.)m §6yle dedigini bildirmi§: <;okluk 
ile boburlenmeniz sizi itaattan oylesine oyaladl ki, nihayet mezarhklan . 
ziyaret ettiniz. Ta ki size olum gelip c;attl. Hasan el-Basri ise der ki: 
Mal ve evladm c;oklugu ile boburlenmeniz; sizi oylesine oyaladl ki. 

Buhari, Sahih'inde bildirir ki Ebu'l-Velid Ubeyy ibn Ka'b'm §oyle 
dedigini nakletmi§tir: Biz cc<;okluk ile boburlenmeniz sizi oylesine oya
ladl ki» kavlinin Kur'an'dan oldugunu kabul ediyorduk, nihayet bu 
a yet indi. ((<;okluk ile boburlenmeniz sizi oylesine oyalad1 ki.n . Ayetin 
manasi; ademoglunun altmdan bir vadisi olsaydl, demektir. 
· imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Muhammed ibn Ca'fer ... Mut

tarif ibn Abdullah'tan nakletti ki; babas1 §oyle demi§: Rasulullah (s.a .) 
m yanma vard1g1mda o; cc<;okluk ile boburlenmeniz sizi oylesine oyalad1 
ki» buyuruyordu. Sonra §oyle c:tedi: Ademoglu; malrm, mahm, der. Hal
buki senin yeyip tukettigin, giyip eskittigin veya sadaka verip gec;ti
ginden ba§ka maim var m1 ki? Muslim, Tirmizi ve Nesei bu hadisi ~u'
be kanahyla naklederler. Muslim, Sahih'inde der ki: Bize Suveyd ibn 
Said ... Ebu Hureyre'den nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: 

Kul, mahm, mahm, der. Halbuki onun mall yalmzca uc; §eydir: Ye
yip tuketmi§ oldugu veya giyip eskitmi§ oldugu veya sadaka verip ahi
reti i<;in biriktirmi§ oldugu. Bundan ba§kas1 gidicidir. Ve onu insanlara 
terkedecektir. Muslim bu hadisin rivayetinde mtinferid kalmi§tlr. 

Buhari der ki : Bize Humeydi... Abdullah ibn Ebu Bekr ibn Mu
ham:med ibn Amr ibn Hazm'dan nakletti ki; Enes ibn Malik'in, Ra
sulullah §6yle buyurdu, dedigini i§itmi§ : 

Oluyu uc; §ey izler: ikisi geri doner, birisi onunla beraber kallr. Aile
si, mall ve ameli onun pe§inden gider. Ailesi ve mali geri doner, ameli 

· ise onunla birlikte kahr. Miislim, Tirmizi ve Nesei bu §ekilde bu hadisi 
Sufyan ibn -Uyeyne'den rivayet etmi§lerdir. 
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imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Yahya, Enes ibn Malik'ten 
nakletti ki; RasUlullah (s.a.) §6yle buyurmu§: 

/ Aderhoglu y1pramp tiikenir. iki §ey de onunla hirlikte ya§larur : Mal 
,h1rs1, ya§ama h1rs1. Bu hadisi Buhari ve Muslim sahih'lerinde tahric et-
mi§lerdir. .. 

. ibn Asakir, Ahnef ibn Kays'in hal. terciimesinde nakleder ki, Ahnef 
ibn Kays bir adamm elinde bir dirhemi gormii§ ve; bu dirhem kimin? 
demi§. Adam; benim, deyince eger onu bir m'iikafat kar§Ihgi infak eder 
veya §iikiir pe§inde ko§arak harcarsan ancak o zaman senindir. Sonra 
Ahnef ibn Kays ornek getirerek §airin §U beytini okumu§: 

«Tutarsan sen onun mall olursun; 
Harcarsan o senin maim olur.» 
ibn Ebu Hatim d,er . ki: Bize Ebu Said el-E§ecc ... ibn Biireyde'den 

nakletti ki; o: «Qokluk ile bobiirlenmeniz sizi oylesine oyaladl kin aye
ti, Ansar'dan Harise ve Haris ogullan kabilesi hakkmda nazil olmu§~ 
tur. Bu iki kabile birbirine kar§I ~oklukla oviinmii§ler ve biri digerine; 
falan, falan oglu falan ve falan gibisi sizde var rm? demi§. Digeri de 
aym §ekilde diyerek ya§ayanlarla oviinmii§ler. Sonra birbirlerine de
mi§ler ki; Haydin kabristana gidelim. Her iki grup digerine sizde falan
ca gibisi var m1? diyerek kabri gosteriyor ve falanca gibisi var m1? di
ye ekliyordu. Digerleri de boyle yapmca Allah Teala: nQokluk ile bobiir
lenmeniz sizi oylesine oyalad1 ki; nihayet mezarhklan ziyaret ettiniz.» 
ayetini indirdi. Yani sizin gordiigiiniizde, ibret ve ugra§acagmiz pek~ok 
§ey vard1r. 

Katade, «Qokluk ile bobiirlenmeniz, sizi oylesine oyalad1 ki; niha
yet mezarhklan ziyaret ettiniz.» kavli hakkmda §6yle der: Onlar; biz 
falanca ogullarmdan daha fazlay1z, biz falanca ogullanndan daha iyi 
hazlrhkhYIZ, diyorfardL Halbuki her giin sona dogru gidiyorlardl. Ni
hayet Allah onlarm hepsini kabre ~otiitiinceye kadar bu §ekilde devam 
edip gittiler. 

Sahih olan «Nihayet mezarhklan ziyaret ettiniz.» kavli ile mezar
lara vanp gomiildiiniiz ifadesinin kasdedilmi§ olmas1d1r. Sahih bir ha
d~te Rasulullah'm bir bedeviye hasta ziyaretine gittigi ve; onemi yok 
in§aallah temizliktir, dedigi bildirilir. Bedevi temizlik mi? deyince, Ra
sulullah (s.a.) buyurmU§. ki: Evet, CO§an bir humma, biiyiik bir ya§h
ya musallat oluyor ve ona kabirleri ziyaret ettiriyor. Bunun iizerine Be
devi; oyleyse peki, demi§. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Ziir'a, Zirr ibn Hubey§'ten naklet-
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ti ki; Hz. Ali §Oyle derni§: Biz, kabir azabmdan surekli kU§kUlaruyor
duk. Nihayet Allah Teala: «Qokluk ile boburlenrneniz sizi oylesine oya
ladi ki; nihayet .rnezarllklan ziyaret ettiniz.» ayetini indirdi. Bu hadisi 
Tirrnizi, Ebu Kureyb kanallyla nakleder ve garibtir, der. 

,ibn Ebu Hatirn dedi ki: Bize babarn .. . MeymCm ibn Mihran'dan 
nakletti ki; o, §6yle derni§ : Ben, Orner ibn Abdiilaziz'in yamnda oturu
yordurn. 0 «Qokluk ile boburlenrneniz, sizi oylesine oyaladl ki; niha
yet mezarllklan ziyaret ettiniz.» ayetini okuyarak biraz durdu ve §Oyle 
dedi : Ey Meyrnun; ben kabirleri ancak ziyaret i<;in gorururn, halbuki 
ziyaret eden i<;in evine donrnekten ba§ka bir yol yoktur. ibn Ebu Hatirn 
der ki : Cennet veya cehennerndeki evine donrneyi kasdetrni§tir. Yine 
rivayet edilir ki; bir bedevi: ccNihayet rnezarllklan ziyaret ettiniz.» aye
tini okuyan bir ki§iyi duymu§ ve §oyle demi§: Ka'benin Rabbma andol
sun ki; bugun gonderilir. Yani ziyaret<;i buradaki yerinden ba§ka bir 
yere goturiilur. 

ccHaYir, ileride bileceksiniz. Yine hay1r, ileride bileceksiniz.» Hasan 
el-Basri der ki: Bu, tehdid ustiine tehdiddir. Dahhak ise birincide ka
firlerin, ikincide rnu'rninlerin kasdedildigini sayler. 

«HaYir, eger kesin bir bilgi ile bilseydiniz.» Eger kesin bir bilgi ile 
bilseydiniz, <;oklugunuz sizi ahiret yurdunu ararnaktan ahkoyup oya
larnazdL Nihayet kabirleri bile ziyaret ettiniz. 

ccAndolsun ki; cehennerni rnuhakkak goreceksiniz. Andolsun ki; yi
ne o_nu gozunuzle J.5esin 'olarak goreceksiniz.» Bu, daha once ge<;en teh" 
didin tefsiridir: «HaYir ileride bileceksiniz. Yine hay1r, ileride bilecek
siniz.» ayetindeki tehdidin a<;Iklarnas1d1r. Allah Tea:Ia onlan bu durum
la tehdid ediyor ki bu, karard1gmda her rnukarreb rnelegin ve her pey
garnberin deh§et ve urpertiden dolayl dizleri ustU Ylglhp kalacagl bir 
ate§i gorrnedir. Nitekirn bu konuda rivayet edilen haberler boyle de
rnektedir. 

ccSonra o gun, andolsun ki nimetlerden sorulacaksm1z. » Sonra o 
giin, andolsun ki Allah'm size lutfettigi, saghk ,huzur, nz1k ve diger 
§eylerdeki nirnetlere §iikur ve ibadetle mi rnukabele ettiginizi, yoksa 
kufiirde mi bulundugunuz size sorulacaktlr. 

ibn Ebu Hatirn der ki: Bize Ebu Zur'a ... ibn Abbas'tan nakletti ki; 
o, Orner ibn Hattab'm §Oyle dedigini i§itrni§ : Ogle vakti Rasulullah 
(s.a.) <;1kt1 ve Ebubekir'i rnescidde buldu. Ona; bu saat neden di§an 
<;1ktm? dedi. 0 da: Ey . Allah'm RasulU, seni <;1karan §ey beni de <;Ikar
dl, dedi. ibn Abbas der ki: Hattab oglu Orner gelince Raslllullah (s.a.) 
ona da; ey Orner, seni <;1karan §ey nedir? diye sordu. Hz. Orner; sizin 
ikinizi <;Ikaran §ey beni de <;1kard1, dedi. ibn Abbas der ki: Hz. Orner 
oturdu. Rasulullah (s.a.) da o ikisine dogru donup konu§rnaya ba§
ladl: ~u hurmaya c;1k1p yiyecek, i9ecek ve golge bulrnak i9in ,guciinuz 
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var rm? Onlar; evet, dediler. Rasulullah (s.a .) buyurdu ki: Ebu'l-Hey
sem el-Ansari'nin evine gidelim. ibn Abbas der ki: Rasulullah (s.a.) 
oniimtizde ytirtidti. Selam verip u~ kerre izin istedi.. Umm'iil-Heysem ka
pmm gerisinde soyleneni dinliyordu ve Rasulullah (s.a.)m bir daha se
Iam vermesini istiyordu. Rasulullah donmek isteyince Umm'til-Heysem 
arkalarmdan ko§Up dedi ki: Ey Allah'm RasulU; Allah'a andolsun ki, 
ben senin selamm1 duydum, aricak daha fazla selam vermeni istedim. 
Rasulullah (s.a.) ona hay1r diledi. Ve Ebu'l-Heysem nerededir? Onu 
gormuyorum, dedi. Kadm dedi ki: Ey Allah'm Rasulti o, yakmda tath 
su aramak tizere gitti girin in§aallah hemen geliverir. Agacm altma 
bir sergi yayd1. Ebu'l-Heysem ~1k1p geldi, sevin~ten gozleri aydmlandi. 
Hurma agacma ~1kti ve onlara olmu§ hurma silkeledi. Rasulullah (s.a.); 
yeter ey Ebu'l-Heysem, dedi. 0; ey Allah'm RasUlti ya§ ve kuru, alt ta
rafi kurumaya ba§lami§ olandan yersiniz. Sonra onlara su getirip i~ir
di. Bunun tizerine Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: i§te sizin sorulacagi
mz nimetlerden birisi de budur. Bu hadis, bu vecihle garibtir. 

ibn Cerir Taheri der ki: Bize Htiseyn ibn Ali. .. Ebu Htireyre'den 
nakletti ki; Ebubekir ve Omer'in oturduklan s1rada Rasulullah (s.a.) 
gelip; burada ne oturursunuz? dedi. Onlar; seni hak ile gonderen Al
lah'a yemin ederiz ki evimizden bizi a~hktan ba§ka bir §ey ~1karmad1, 
dediler. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Beni hak tizere gonderen Allah'a 
yemin ederim ki beni de ondan ba§ka bir §ey evimden ~1karmad1. Kal
kip gittiler ve nihayet Ansar'dan bir kadmm evine geldiler. Kadm on
Ian kar§Iladi. Rasulullah (s.a.) kadma; falanca nerede? dedi. Kadm 
bizim i~in tath su getirmeye gitti, dedi. Arkada§lan k1rbas1m ta§Iya
rak evine geldiginde; merhaba, dedi. Bugtin beni ziyarete gelenden da
ha tistunu ba§ka bir kulu ziyarete gitmedi, dedi. Adam k1rbasm1 hur
ma dalmm kokune ast1 ve ~1k1p onlara bir dal hurma indirdi. Rasulul
lah (s.a .); toplasan daha iyi olmaz m1yd1? deyince o; siz kendi goziinuz
le se~esiniz, istedim, dedi. Sonra b1~ag1 ald1. Rasulullah (s.a.) buyurdu 
ki: Sakm sutluyu kesme. 0 gun kendilerine bir hayvan kesti de onu ye~ 
diler. Bunun uzerine Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: ·K1yamet giinu bun
dan elbette sorguya ~ekileceksiniz. Evinizden ac; olarak <;Ikmi§tlmz, 
oraya bunca nz1klar elde etmi§ olarak doneceksiniz. i§te bu, sorulacak 
nimetlerderidir. Bu hadisi Muslim, Yezid ibn Keysan kanahyla rivayet 
eder. Ebu Ya'Ia ve ibn Mace de bu hadisi Muharibi kanahyla ... Ebu
bekir'den nakleder. Diger dart sunen sahipleri de bu hadisi Abdiilmelik 
ibn Umeyr kanahyla Ebu Hureyre'den bu ifadeye benzer ve aym olayi 
belirtir §ekilde naklederler. imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Su
reyc, Peygamberin kolesi Ebu Asib'den nakletti ki; o, §6yle demi§: Bir 
gece Rasulullah (s.a.) dl§an pkti ve bana ugrad1. Beni ~ag1rd1 ben de 
onunla beraber ~1ktlm . Sonra Ebubekir'e ugrad1 onu ~ag1rd1 o da bera-
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ber ~1kt1. Sonra Omer'e ugrad1, onu ~ag1rd1 o da beraber ~1ktl. Yiiruyup 
Ansar'dan birinin duvarmm yanma geldik. Duvarm sahibine; bizi do
yur, dedi. Adam bir hu!ma dah getirip online koydu. Rasulullah (s.a .) 
ve ashab1 ondan yediler. Sonra soguk bir su istedi, i~ti ve: K1yamet gti
nti muhakkak bundan sorulursunuz, dedi. Hz. Orner hurma dahm ahp 
yere vurdu. Hurmaiar Rasulullah'm online dag1ld1. Sonra dedi ki: Ey 
Allah'm Rasulu, k1yamet gunu bundan da mesul mtiytiz? 0; evet, dedi. 
Ancak u~ §ey bunun d1§mdad1r: Ki§inin avret mahallini orttugu bir 
h1rka, a~hgm1 giderdigi bir kmntl. s1caktan ve soguktan i~ine girdigi 
bir kovuk. Bu hadisin rivayetinde Ahmed ibn Hanbel muriferid kal
ffil§tlr. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki Bize Abdtissamed . .. Arnmar'dan 
nakletti ki; o, Cabir ibn Abdullah'm §Oyle dedigini i§ittim, demi§tir : 
Rasulullah (s.a.), Ebubekir ve Orner ya§ hurma yediler ve su i~tiler de 
Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: i§te bu, sorguya ~ekileceginiz nimetler
dendir. Nesei bu rivayeti Hammad ibn Seleme kanahyla nakleder. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ahmed ... Mahmud ibn Re
bi'in §oyle dedigini nakletti: <<Qokluk ile boburlenmeniz, sizi oylesine 
oyaladl ki.» ayeti nazil olunca, Rasulullah (s.a.): <<Sonra o gun, ?-ndol
sun ki nimetlerden sorulacaksm1z.» ayetine kadar okudu. Oradakiler 
dediler ki: Ey Allah'm Rasulu; hangi nimetlerden sorguya ~ekilecegiz? 
RasUlullah (s.a.) buyurdu ki : iki siyahtan, su ve hurma. Klli~lanmz 
boynunuza as1hdlr, dti§man haz1rd1r.' Biz hangi nimetten sorguya ~e
kilecegiz. Evet ama bu ile'rde olacaktlr. 

Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Amir . .. Muaz ibn Abdullah ibn 
Ubeyd'ten nakletti ki; babas1 amcasmm §oyle dedigini bildirmi§: Biz bir 
mecliste oturuyorduk. Rasulullah (s.a.) ba§mda ya§ izi bulunarak ya
mrmza ~1kageldi. Dedik ki : Ey Allah'm Rasulu, seni rahat goruyoruz. 
0; evet, dedi. Sonra halk zenginlik bahsine dald1 da Rasulullah (s.a.) 
buyurdu ki: Allah'tan korkan i~in zenginligin hi~ bir zaran yoktur. 
Ama Allah'tan korkan i~in s1hhat zenginlikten daha hay1rhd1r. GOntil 
rahath~ da nimetlerdendir. ibn Mace bu hadisi Ebu Bekr ibn Ebu ~y
be kanahyla . .. Abdullah ibn Stileyman'dan nakleder. 

Tirmizi der ki : Bize Abd ibn Humeyd .. . Dahhak ibn Abdurrahman'
dan nakletti ki; o, Ebu Htireyre'nin §oyle dedigin~ i§ittim, demi§tir : Ra
sulullah (s.a.) buyurdu ki: K1yamet guntinde kulun sorguya gekilecegi 
ilk nimet; ona biz sana saghkh bir beden verhledik -mi? Ve; soguk su 
i~irmedik mi? denmesi olacakur. Bu hadisin rivay~tinde Tirmizi mun
ferid kalmi§tlr. ibn Hibban Sahih'inde bu hadisi Velid ibn Muslim ka
nahyla nakleder. 

ibn Ebu,, Hatim der ki : Bize Ebu Zlir'a .. . Abdullah ibn Ztibeyr'den 
nakletti ki; Ztibeyr §Oyle demi§ : <<Sonra o gun, andolsuri ki nimetlerden 
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sorulacaksmiZ.» ayeti nazi! olunca; ey Allah'm Rasulu, hangi nimet
ten sorulacag1z sadece hurma ve s~dan mute§ekkil iki siyah nimet var? 
Rasulullah (s.a.) buyurdu ki; bu, ilerde elbette olacaktlr. Tirmizi ve 
ibn Mace bu hadisi Sufyan ibn Uyeyne kanahyla rivayet ederler .. Ah
med ibn Hanbel de ondan rivayet eder. Tirmizi; hasen bir hadistir, der. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Abdullah, ez-Zahrani. .. ikrime'den 
nakletti ki; c<Sonra o gun, andolsun ki nimetlerden sorulacaksm1z.» aye
ti nazi! olunca, sahabeler dediler ki : Ey Allah'm Rasulii; biz hangi ni
mete sahibiz ki? KarmmiZin yans1m yalmzca arpa ekmegi ile doyuru
yoruz. Bunun uzerine Allah Teala peygamberine vahyetti ki: Onlara 
§oyle de: Ayakkab1 giymiyor musunuz ve soguk su ~c;miyor musunuz? 
i§te bu, nimettir . 

. ibn Ebu Hatim der ki: Ebu Zur'a, bize Abdullah ibn Mes'ud'dan 
nakletti ki; Rasulullah (s.a.): «Sonra o gun, andolsun ki nimetlerden 
sorulacaksm1z.» ayeti hakkmda §Oyle demi§: Huzur, emniyet ve Slh
hattlr. Zeyd ibn Eslem de Rasulullah'tan nakletti ki; bu ayet konusun
da §Oyle demi§tir: Nimet; karm~arm doymas1, ic;eceklerin serinligi, mes
kenlerin golgesi, yaratlh§m dengeli olmasi ve uykunun zevkidir. ibn 
Ebu Hatim yukanda surenin ba§mda gec;en isnad1yla bu hadisi rivayet 
eder. ' . 

Said ibn Cubeyr; bir ic;imlik bal bile bu nimettendir, der. Mucahid 
dunya zevklerinden her birinden sorulacaksm1z, derken Hasan el-Bas
ri; sabah ve ak§am nimetlerinden, der. Ebu Kllabe de temiz ekmekle 
bal ve yag yemek nimettendir, der. Mucahid'in · sozu, bu sozlerin en 
ka psamliSidlr. 

Ali ibn Ebu ·Talha, Abdullah ibn Abbas'tan nakleder ki: «Sonra o · 
gun, andolsun ki nimetlerden sorulacaksm1z.» kavli hakk1pda §oyle de
mi§tir: Vucud saghg1, goz ve kulagm sihhatl-nimettir. Allah Teala kul
lanndan onu nereye kulland1klanm soracaktlr. Halbuki Allah, onu ne
reye kullandiklanm kullarmdan daha iyi bilendir. i§te bu, Allah Teala'
nm: ccMuhakkak ki kulak, goz ve kalb butiin bunlar ondan sorumlu
durlar.» (isra, 36) kavlidir. Buhari'nin Sahih'inde, Tirmizi, Nesei ve 
ibn Mace'nin Sunen'lerinde Abdullah ibn Said kanahyla ... ibn Abbas'
tan nakledilir ki ; Rasulullah (s.a .) §Oyle buyurmu§tur: 

• • ~... #. , •• 
'-~:;~II \.:.14

' ~·I' ····-·t;.o-;.\' :\\j~.,;. \ ...... J \...,., .)~aiO.) -\..-_,.11 , ....,, • '-'' ~ ... , , 

iki nimet vard1r ki onlarda insanlarm birc;ogu aldanmi§tlr: Saghk 
ve bo§luk. Yani bu iki nimetin §iikrunu odemede eksik davramrlar ve 
gorevlerini yerine getirmezler. Ki§i, uzerine du§en gorevi hakk1yla ye-
rine "getirmezse aldanmi§tlr. ' 
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Haf1z Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Bize Kfunm ibn Muhammed ... ibn 
Abbas'tan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: Kul, k1yamet 
gunu tencerenin uzerinde bulunandan, duvarm golgesinden ve ekmek
ten hesaba c;ekilir veya sorguya c;ekilir. Ha.f1z Ebu Bekr el-Bezzar bu 
badisi yalmz bu isnadla biliyoruz, der. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Behz ve Affan ... Ebu Hurey
re'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Allah Azze ve 
Celie -Affan: K1yamet gunu diye ilave eder- der ki: Ey ademoglu; 
Ben seni at ve deve uzerinde ta§ldim, kadmlarla evlendirdim ve seni 
kurulup oturur ve ba§a gec;er yapt1m bunun §Ukru nerede? Bu §ekilde
ki rivayette Ahmed ibn Hanbel munferid kalnn§tlr. 

TEKASUR SiJRESiNiN SONU 
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ASR SURESt 

(Mekke'de nazil olmu~tm·.) 

Zikredilir ki Amr ibn AE yalanc1 Museylime'ye el~i alarak gitmi§ti. 
Bu alay, Rasulullah'in peygarri.ber alarak gonderili§inden sanra ve Amr'
m mtisluman almasmdan once idi. Miiseylime ana dedi ki: Bu sure es
nasmda arkada§Imza neler indi? Amr ibn As dedi ki : Ona belig ve ve:
ciz bir sure indirildi. Mtiseylime; nedir a? deyince Amr ibn As: «Asr'a 
andalsun ki; muhakkak insan husrandad1r. Ancak im9.n edenler ve sa
lih amel i§leyenler mtistesnad1r. Birde birbirine hakk1 tavsiye edenler 
ve sabn tavsiye edenler.>> ayetini akudu. Mtiseylime bir sure dfi§tinfip 
dedi ki: Bana da benzeri indirildi. Amr ana; neymi§ a? deyince Mtisey
lime dedi ki: Ey ~ol kedisi, ey ~ol kedisi; sen sadece iki kulak ve bir go
gtisten ibaretsin. Kalan klsmm ise ku~uk ve degersizdir. Sanra; nas1l 
buldun ey Amr? dedi. Amr da ana: Allah'a yemin alsun ki, sen de, ben 
de muhakkak senin yalan soyledigini bilmekteyiz, demi§ti. Ben Ebu 
Bekr el-Haraiti'nin me§hur kitab1 Mesavi'l-Ahlak'1mn ikinci cuz'unde 
bu veya buna yakm bir ifadeye rastlad1m. Qol kedisi, tav§an veya kediye 
benzer bir canlld1r. En buyfik argan1 iki kulag1 ve gogsudur. Geriye ka
lan klsm1 degersizdir. Museylime bununla Kur'an'a nazire yapmak is
temi§ ve a gfinku putperestler tarafmdan bile begenilmemi§tir. Tabe
rani, Hammad ibn Seleme kanallyla ... Ubeydullah'tan nakleder ki Ra
sulullah'm ashabmdan iki ki§i bUlU§Urlarsa; bir digerine Asr suresini 
sanuna kadar akuyup selam vermeden aynlmazlardl. ~afii merhum 
da der ki : Halk, bu .sureyi dfi§tinseydi kendilerine yeterdi. 



85.90 1B:N .KES!R 

Rahman ve Rahim olan Allah'In ad1yla. 

1 - Asr' a andolsun ki: 
2 - Muhakkak insan, husrandad1r. 

(Ci.lz: 30; Stlre: 103 

·3 - Ancak iman edenler ve salih amel i~leyenler mus
tesnfudir. Bir de birbirine hakJn tavsiye edenler ve srubn 
ta vsiye edenler. 

. 
Asr, i<;inde ademoglunun haYJr veya §er yoniinde hareketlerinin 

gerc;ekle§tigi zamand1r. Malik, Zeyd ibn Eslem'den naklen der ki: Asr, 
ak§am demektir. Me§hur olan birinci gorii§tiir. Allah Teala asr'a ka
sem ederek insanlarm helak ve hiisranda oldugunu bildiriyor. ((Ancak 
iman edenler ve salih amel i§leyenler miistesnadlr.>f buyuruyor. Boyle
ce kalbleriyle iman edip organlanyla salih amel i§leyen mii'minler hiis
randan istisn9. edilmektedir. 

((Bir de birbirine hakk1 tavsiye edenler.>> Emirleri yerine getirip ya
saklan terkedenler ki terketniek haktir. ((Ve sabn tavsiye edenler.>> Mu_
sibet ve kadere sabredenler. :Kendilerlne ma'rUfu emredip miinkerden 
nehyedenlerin verdigi rahatsizhklara d~tYananlar. 

----- i Z A HI-----

Miireccah . olan kavle gore bu sure Mekke'de nazil olmU§tUr. Oyle 
rivayet ederler ki, imam f}afii: Kur'an namma yalmz bu sure iruni§ 
olsaydl insanlara elverirdi, insanlar yalmz bu sureyi derin derin dii§iin~ 
mii§ olsalardl onlara kati gelirdi, dermi§. Muhakkakt!r ki ashab-I ki
ram'm ikisi bir yere gelince bu sureyi biri digerine okumadan, digeri 
de ona selam vermeden aynlmazlarmi§. Ashabm bu adeti, teberti.ik ic;in
dir, zanmnda bulunanlar yamhyorlar. Zira bu sure-i giizin'i okumak
tan maksad, i<;indeki manalan, hususiyle hakkl sabn tavsiyede bulun
maYJ kar§Ismdakine hatirlatmaktir. Ta -ki arkada§mdan aynlmazdan 
evvel onda bir haYJrh · vasiyet, nasihat varsa onu kendisine celbetmi§ 
olsun. 
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Hilkat alemindeki e§yadan, yahud §UUnu kainattan birine yemin 
etmek, kitabullaha da cari alan adet muktezasHhr. Bundaki maksad ise 
insanlara a yemin vesilesi alan §eye ezelden beri emanet edilen hikmeti 
hatlrlatmak, §ayet insanlar anda bir nevi §er tevehhfun etmi§lerse, hata 
etmekte alduklanm; fenahgm, §errin a e§yada alma)Tlp a e§ya)Tl kulla
nanlarm, yahud a surette i'tikad edenlerin kendilerinde bulundugunu 
anla tmaktadJ.r. · 

· Oyle dinler vardlr ki, anlara sanlanlar gerek bu kainatm, gerek 
anun ihtiva ettigi varhklarm degi§en, bazulan nesne aldugunu, anun 
ir;in hakiki bahtiyarhk pe§inde ka§anlar ir;in bunu har gorrhek, bugu
ntin nimetlerinden, zevklerinden, eglencelerinden kar;mak, nefislerini 
bu kevn-u fesad aleminin ustunde bir aleme ay1rmak ve hasretmek ge
rekecegini zannederlerdi. 

Kur'an, anlarm bu husllsta tamamiyle yamldlklanm ac;1ktan ac;1ga 
bildiriyar. Allah'm kitabmda varid alan yeminler, a gibi zanda bulu
nanlann hatalarm1 kendilerine bildirmek ic;in ihtiyar alunmu§ usul 
cumlesindendir. Yani bu e§ya hikmet-i ilahiyye'ye mazhariyet bak1nnn
dan oyle bir mertebede bulunuyar ki Cenab-1 Hak anunla yemin edi
yar, guya ki Cenab-1 Hakk'm ta'zimine arz-1 istihkak ediyar. Artlk her 
§eyin haliki alan ve butlin varhklarm varhg1, kendi vucud-u ezelisi ile 
kaim bulunan Hallak-1 Azim'in ta'zimine mazhariyet kadar buytik §e
ref .alabilir mi? 

As1r, zamamn ma'lum alan bir cuz'udur ki ada kanu§an kimsenin 
ba§kalan ile beraber ya§ad1g1 muddettir. ister bu muddet senelerin sa
YlS1 ile takdir alunsun da mesela yuz sene densin, isterse mikdan hie; 
ta'yin alunmasm. Yahud ogle ile ak§am arasmdaki bildigimiz vakittir. 
Burada her ikisinin ihtiyar1 dagru alabilir. insanlar evvelkine s6vup 
sa}'lllay1 adet etmi§lerdir... Evet, herkes bulundugu as1rdan mu§teki
dir. S1ras1 geldikr;e bu as1r, cehalet asnd1r, alc;akhk, muruvvetsizlik as
nd1r, menfaatperestlik, ahlaks1zhk asnd1r, der. Hayra dair murad etti
gi §eylerin kaffesini de kendisinden as1rlarca evvel gec;mi§ alan zama
na isnad eder. Onun ic;in Cenab-1 Hak «As1r» namma yemin etmek su
retiyle bu i'tikadm kalblerden silinmesini, insanlar tarafmdan har go
rtilen bir mahiyyetin ta'zimine laYik saYilmasm1 murad ediyar. 

ikinci manaya gore ise as1r; gerek Kurey§'e, gerek sair kabilelere 
mensub alan i§siz bir tak1m araplarm Harem'de, yahut sair mahallerde 
taplamp g1ybet gibi, otekini berikini maskaraya almak gibi hie; faydas1 
almayan §eylerle ugra§tlklan zaman aldugu ic;in zihinlerde bu zamamn 
fena bir zaman aldugu, §erden ba§ka bir i§e yaramad1g1 zanm iyice yer 
etmi§ti. i§te Cenab-1 Hak bu fenahgm zamanda alma)Tlp kendilerinde 
aldugunu yaksa o zamamn yerleri, gokleri yaratan Halik'a yemin mev
zuu olacak derecelerde seref sahibi bulundugunu, anun ic;in bu vakti, 
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o vaktin §amna yak1§acak surette ya§amak, ulvi i§lerle gec;irmek, kotu 
i§ler yuzunden ugrayacaklan ziyandan l;m .suretle kurtulmak lazrm ge-
lecegini beyan buyuruyor. · 

As1r kelimesi iki manadan hangisine ahmrsa ahrism, buradaki ka
sem, Cenab-1 Hakk'm bize irad etmi§ oldugu bir hakikatl belirtmek ic;in 
varid olmu§tUr ki 0 hakikat da insamn htisran ic;inde bulunmas1d1r. Bu 
bir haberdir ki, te'kide muhtac;tlr. Zira halkm b1r c;ogunun zannma go
re bu surede istisna edilen a'malin, ahvalin haricinde oyle i§ler vard1r 
ki, hie; de husram mucib degildir. Hatta bunlarm inam§ma gore iman 
saadeti denilen, fazilet denilen kay1dlardan vareste kalmak; fikir hur
riyeti, fiil hurriyeti nam1 altmda hie; bir fenahktan, hie; bir fuhu§tan 
geri kalmamak, ukbada helaki mucib olsa bile, dtinyada nefsin hie; bir 
hazzm1 dirig etmemek ile olurmu§. Yine bu inam§a gore, milletler ic;in
de oyleleri varm1§ ki, ferdleri heveslerine kap1lmak, ihtiraslarma esir 
olmakla beraber servet kazanmaya devam ettikc;e, kuvvet ve kudret 
sahibi olmak ic;in her c;areye ba§ vurdukc;a mes'ud olmaktan geri kalrm
yorlarm1§. ister bu adamlar iman etsinler, ister etmesinler, ister dogru 
durtist i§ler i§lesinler, ister i§lemesinler, ister birbirlerine hakk1, sabr1 
tavsiye etsinler ister etmesinler, mtis§vi imi§ . .. 

Bu zanm besleyenlerin say1s1 her vakit her yerde saYilamayacak 
derecede c;oktur. 

Fakat Kur'an-1 Kerim'in telakKisine gore, bu hareket tarz1 htisran
d1r. ( .J~I ) ltigatta daliU, helak, noksan manalarma gelir. Yap
ID1§ oldugu i§in insana getirdigi her §er, husur'dur. Htisran ve hasaret 
de bu manayad1r. Zira insan o i§ ile bir fayda pe§inde kO§Uyordu. Hal
buki netice boyle zuhur etmeyerek sa'yi kendisini istediginden mahrum 
b1raktlg1, biHlkis c;ekindigini ba§ma get1rdigi ic;in htisrana ugruyor. Ya
ni maksad1 yolunda dalalete ugram1§, nefsinin arzusunu tatmin husu
sunda noksanhk gostermi§, fakat pe§inde ko§arken yorgunluga ugram1§ 
oluyor. Sana elem veren, seni mahrum b1rakan, canmm s1kmt1ya ugra
masma, kalbinin 1zt1rab duymasma sebep olan her §ey arad1g-In zevk 
ic;in bir noksand1r: 

Sen kalbe huzur verecek, mai§etini refaha kavu§turacak bir i§ i§
ler de bilakis 1zt1raba dti§ersen, kasdmda dalala, sa'yinde htisrana ug
ram1§ olursun . .Ayetteki htisran ise mutlaktlr. Dtinyevi veya~ uhrevi 
kayd1yla mukayyed degildir. Surede anlatllan vaslflan haiz olmayan her 
mtikellef ic;in gerek bu fani ha:yatta, gerek onu ta'kib edecek baki ha
yatta htisrandan bir hisse vard1r. Zira yukanda soyledigimiz gibi sure 
Mekkidir. Mekki surelerdeki hitab ise birc;ok ayetlerde umumidir. 

Bu suredeki iman da mutlaktlr ve hie; bir §ey ile mukayyed degil
dir. Bununla beraber muhatablarm anlad1g1 manadad1r. imam umuma 
kar§l hitaba en mtilayim §ekilde ta'rif ic;in §oyle demelidir : iman nef-
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sin hay1r ile ~errin, fazilet ile reziletin arasmdaki fark1 yakinen anla
masi, bu varhk alemi iizerinde hayra razl olan, lakin ~erre razl olma
yan, fazileti isteyen, lakin rezileti istemeyen mutlak bir viicudun nigeh
ban oldugunu yine o itmi'nan ile bilmesi mahlukatl arasmdan diledigi
ni esrar-1 ilahisinden baziSma mahrem ederek bu miimtaz insanlan, sa
ir insanlara dogru yol gostermek, kalblere fasid heveslerin ve ihtiras
larm nasll girebilecegini, ak11lara saglam delillerin her yol ile eri~ebi
lecegini bildirmek vazifesi ile miikellef tutmu~ olmas1 da o Vacib el-Vii
cud'un rahmet eserlerinden olduguna i'tikad etmesidir. Ta ki be~er, o 
sahih delillere yonelsin, o tarik ile kendisine telkin olunan hakikatlan 
iyi kar~1layarak kabul etsin, kalbinde fasid heveslere kar~1 ac;1k duran 
menfezleri kapasm, o gibi fasid ihtiraslarm ilerde beklenilecek siraye
tine kaq1 da kat'i, ebedi bir azim ile miidafaada bulunsun. 

Yoksa iman, umumiyetle samld1g1 gibi aklm, vicdanm dahli bulun
maksizm s1rf taklidden ibaret oldugu halde kabul olunan miicerred ma
hiyet degildir. Bu <;e§it iman, peygamberlerin peygamberligini gerc;ek 
saym1§ bin;ok milletleri hiisrfmdan kurtaramami§t1r. 

As1l imandan maksad, ruhun itmi'nanma, ruhi kuvvetlerin i'tikad
lan benimsemesine bagh olan imand1r. uMii'minler ancak o kimseler
dir ki Allah'a ve peygamberine inanm1~, sonra· hi<; bir vec;hile §iipheye 
dii~memi§, Allah yolunda mallanyla, canlanyla sava§ffi1§lard1r. i§te 
gerc;ek kimseler bunlard1r.)) a.yeti bu hakikatl apa<;1k anlatlyor. insan
larm, diinya ve ahirette ziyandan kurtUlU§U bU imana baglld1r. 

insanlarm babalanndan i§iterek ogrendigi, bir miisliiman c;ocugu
nun manasm1, mahiyetini anlamaks1zm diline dolad1g1, hamiyet sevki 
ile miidafaasma kalk1§t1g1 imana gelince, bunun Allah nezdinde hi<; bir 
degeri yoktur. <;iinkii, herhangi dine mensub bi:• kimse, bu §ekilde ye
ti§ir. Allah nezdinde kabul olunan iman, ancak ruhun o itmi'namd1r ki, 
ruh onun sayesinde, ulvi bir cevherin i<;ine sindigini hisseder. Kalbin 
o i'tik~d191r ki kalb i<;indeki mevkiini yine kalb takdir eder. Ruhu, ha
kiki hayata kavu§turan, ruhu kemale yiikseltecek her §eyi haz1rlayan 
iman, bu tiirlii imand1r. iman olmad1g1 halde iman dedikleri §ey ise, 
ruhlan tahrib eden, insanlan felakete siiriikleyen bir ba§ belasmdan 
ba§ka bir §ey degildir. 

Suredeki salih amellere gelince akl-1 selimin reddetmedigi o hay1rh 
i§lerdir ki, herkese faydas1 dokunur, herkesin menfaatlyla hemahenk 
olarak yap1hr. Buniann bir k1sm1, biitiin mahlukatma her tiirlii hay1r 
ve iyiligi lutfeden Allah'a kar§1 arz-1 §iikran ifade eder. Dinin emrettigi 
ibadetler gibi. Bir k1sm1 da hay1r yolunda mahm feda etmek, muhtac; 
olanlara yard1m etmek; yahut verilen hiikiimlerde adaleti gi:izetmek, 
herhangi bir kimsenin zulme ugramasma imkan vermemek gibi bir ta
k1m iyi hareketlerdir. Bir k1sm1 da emanet gibi, iffet gibi, insaf gibi, ih-

Tefsir, C. XV, F : 539 
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las ve muhabbet gibi giizide s1fatlarm asll kayna~ndan sadlr olan fa
ziletlerdir. 

Demek ki ister bedene bagh bir zahiri hareket §eklinde tecelli eden, 
ister rUha aid bir batmi v.aslf §eklinde goze ~arpan her §ey, salih amel
ler ciimlesindendir. Nefis, miicahede ile amellere ah§tlnhrsa, amelleri 
benimse'r ve bunlan .i'tiyad eder. Dinin emrettigi hiikiimler, bu amel
ler ~er~evesi i~indedir. Onun i~in kendilerine peygamber gonderilmeyen 
milletlerin, ak1l yolu ile ke§fettikleri faziletler de bu ameller s1rasma gi
rer. Salih amellerin oyle esaslan vardlr ki, biitiin insanlarca kabul edil
mi§ ve hepsi tarafmdan tamnnn§tlr ve onun i~in bunlar iizerinde ihtiiaf 
vuku' bulmaz. Bu yiizden bu esaslar Kur'an'da «ma'ruf)) diye bahis 
mevzuu edilir ve z1dlarma da <<miinker» denilir. Yani, «ma'ruf» olan . 
esaslar akl-1 selimin kabul ettikleri, «miinker)) olanlar da onun red ve 
inkar ile kar§Iladiklandir. 

«Birbirine tavsiye» iki §ahiStan birinin digerine bir §eyi tavsiyede 
bulunmas1d1r. Sure-i §erife, mii'minlerin birbirlerine hakkl tavsiye et
tiklerinden bahsediyor. Hak, batllm mukabilidir. Manas1 hemen her
kes~e ma'lum olmakla beraber, insanlarm ~ogu bu manaYI ciiz'iyyata 
hamlederek yamhrlar. Mesela i~lerinden biri kalklirak batll oldugu apa
§ikar olan bir batlh, hak suretinde telakki etmek ister. Eger suredeki 
hak kelimesi tavsiye eden adannn telakkisine bagh olmak Iaz1m gelsey
di, o zainan mana §6yle olurdu: «Her biri arkada§ma hak olduguna inan
dlgl §eyi tavsiye eder ve o tavsiye ettigi §eyi kal;ml etmesini ister.)) Hal
buki birinin hak olarak tamd1gm1 ve tavsiye ettigini bir ba§kasmm ay
m §ekilde tammas1 ve onun hak olduguna kail olmas1 beklenmeyece
gine gore o takdirde «birbirine tavsiye» miinaka§a ve miicadeleye yol 
a~ar. Ayet-i Kerime'nin istedigi bu degildir. Onun istedigi, iki §ahiStan 
her birinin digerinde, hak olduguna inanmi§ oldugu §eyi ara§tnmayi 
tavsiye etmesi, onu hakkm delillerini bulmaya ve asll hakka varmak 
i~in ~ah§Ip ~abalamaya te§vik etmesidir. ~ayet hakkl tavsiye eden adam, 
muhatabmm yapt1g1 ara§tlrmada sap1tt1gm1 goriirse delil ikame ede
rek onu dogru yola ~evirecek, onun istidlalde taksirini anlarsa onu ikaz 
edecek, i§lerin i~ yiiziine niifuz etmeksizin dl§ yiiziinde kald1g1m his
sederse i~ yiize niifuz etmesini saglayacaktlr. Fakat bu vazife yalmz bir 
tarafa ait degildir, iki -taraf da birbirine kar§l aym vazifelerle miikellef
tirler ve kar§lhkh olarak tavsiyenin manasl budur. 

Birbirine hakk1 tavsiye etmek salih ameller ~er~evesi i~indedir. 

Onun aynca ad1yla san1yla zikrolunmasmdan maksad, hakkm §amm 
yiikseltmek, onun ba§h ba§ma bir kurtulu§ esas1 oldugunu anlatmaktlr. 

Hakk1 ta vsiye eden bir adannn kendi vasiyeti ile amel etmese de 
bu vazifeyi yapmakla kurtulmu§ olacagm1 ve kurtulu§unun yalmz kar
§lhkh tavsiyeye bagh oldugunu sanmas1 yanh§tlr: Qiinkii ((hakkl tavsi-
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ye eden kimsellden maksad, «hak iizere olan ve hakk1 tavsiye eden»dir. 
Zaten ba~kasma bir ~eyi tavsiye eden kimsenin, o ~eyden en biiyiik pay1 
alml~ olmas1 gerektir. Yoksa bir i~i laytktyla yapmayan ve lay1k1 ile 
yaptlgi bir tarafmdan belli olmayan kimse nas1l olur da ba~kalanm o 
~i yapmaya davet eder, yahut davet etse de muvaffak olabilir? Ken
dileri miinker olan ~eylerden ~ekinmedikleri halde insanlan «ma'rUf» 
olan ~eylere sevk etmek isteyenlerin muvaffak olmalar1 ~oyle dursun, 
insanlan vardlrmak istedikleri gayeden biisbiitiin tiksindirirler. Kur'
an-1 Kerim ise, ziyandan kurtufu~u evvela herkesin hak iizere olmast
na, sonra o hakkt tavsiye etmesine baglamaktadtr ve i~in dogrusu da 
budur. 

Sab1r ise biitiin giizide ahlakm ana kaynag1d1r. Kur'an-1 Kerim'de 
yetmi~. yerde zikrolunmas1, degerinin biiyiikliigiinii gosteren bir delil 
olarak irad edilir. Fakat bu say1y1 ileri siirmek o kadar biiyiik bir fayda 
te'min etmez. Bize laz1m olan nokta, Hak Buyrugunun bu fazileti oge
rek sab1rh kimselerin mutlaka muvaffak olacaklanm, mutlaka murada 
ereceklerini miijdelemesidir. 

Sabtr, ruhun o kudret kaynag1d1r ki, hak yolunda dayamlmast _gii~ 
olan biitiin · mihnetlere katlanmak, nefsin ho~lanmad1g1 biitiin me~ak
katlere gogiis germek ancak onun sayesinde miimkiindiir. Biitiin be~e- · 
ri meziyetlerin kemali, bu meziyete baghdtr. Bu seciyeden mahrum ol
mak, yahud bu kudret kaynagmdan istifade edememek, bir insan i~in 
en biiyiik felllkettir. Ferdleri bu baktmdan zaafa ugrann~ olan bir mil
letin, her ~eyi zay1f olur ve biitiin kuvvet kaynaklan tiikenir. Bunu bir 
misal ile izah edelin1: 

Milletlerin birine baktyoruz, onu ilim baktmmdan geri goriiyoruz. 
Sebebi nedir? Cehalet ile pen~ele~mekten ve onu yenerek ilim ile aydm
latmak i~in ugra~maktan yiiz ~evirmektir. ilim sahibi olmak ise uzun 
uzadtya ~ah~maya, bir~ok s1kmt1lara gogiis germeye baghdtr. Bu ~a
h~mayt ve bu gayreti goze alamayanlar, yani cehalete kar~1 sava~ a~
maya dayanamayanlar, mukallidlikle iktifa ediyor ve karanhk i~inde 
ya~tyorlar. Bunlar «sabm> faziletinden mahrum insanlardtr. Bunlar 
ilim yolunda hi~ bir me~akkate gogiis germemi~, hi~ bir gayret sarfet
memi~ olduklan halde, ge~mi~lerin gayretlerine kuru sayg1 gostermek
le, onlarm gece giindiiz ~ah~ml§ olduklanm anmakla kendi hareketsiz
liklerinin, gayretsizliklerinin kusurunu ortmii~ olacaklanm samyorlar. 
Halbuki bunlar, ge~mi~lerine kar~1 hakiki sayg1 beslemi~ olsaydtlar, on
Ian kendilerine rehber sayarlar, onlarm tuttuklan yolu tutarla:c, ara§
tlrma yolunda katlandtklan yorgunluklarm bir ktsmma olsun katlamr
la, elhastl onlar gibi ~ah~trlar, ~abalarlar, onlarm varamadtklan ~ahika
lara tlrmamrlar ve boylece sab1r dedigil:niz o yiiksek meziyeti haiz kim
seler olduklanm isbat ederlerdi. 
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Milletleri birakarak ferdlere bakalrm: 
Ferdler i~inde oyleleri vard1r ki, bir §eyler ogrenmek i~in ~ali§Ir ve 

ogrenir. Fakat ogrendigini ba§kalarma ogretmeye takat getirmez. Ya
ni sab1r edemez. Boylesi hakkmda verilecek hukum onun sab1r fazile-
tinden mahrum oldugudur. , 

Yahud bir talebe, mektebine bir sene veya iki sene devam eder, sonra 
tahsil gu~lukleri yliz gostererek dersi b1rak1r, yahut okudugunu anla
mak hus"Usunda gev§ek davrarur, yahut babas1 tahsil masrafrm k1smak 
isteyerek oglunu kendisi i~in daha karh saydigi ba§ka bir i§e surukler, 

· oglu da ilim pe§inde ko§maktan vazge~erek cehalet yoluna dalar. Bun
larm hepsi sab1r ve sebat faziletinin zaafmdan ileri gelen kotUluklerdir. 

~ . 

Tamahkar bir adamm butUn i§i gucu mahru tutmak ve elinden ~~
karmamaktir. Boylesi bir~ok hay1rh i§ler kar§Ismda kald1g1 halde hep
sinden yliz ~evirir ve hi~ birine de yard1m etmek istemez. Boylece vata
nma ve milletine zulmetmi§, milletini hor gormli§ olur. Bu adamm eli
ni baglayan sebebi ara§tiracak olursak, «sabrnmdaki zaaf derhal goze 
~arpar. Qlinku bu adam vahimesinde dola§lp gunun birinde uzerine ~ok
mekle kendisini tepdid eden zaruretin korkun~ hayaline kar§I duracak 
derecede bir sabra, bir metanete malik olsaydi, kendini bu hirstan kur
tanr ve milletine mutlaka, faydah olurdu. 

israfa dadanan bir adam, keyfi ugrunda bir~ok §eyleri heder eder. 
Hevesine ba§ egen bir adam, tUrlU tlirlu kepazeliklere dalar, nihayet 
gunun birinde van yogu biter, hali fenala§Ir, eskiden i'tibar sahibi ol
dugu halde sefalete ugrar. Butun bunlara ugramas1run sebebi, nefsani 
heva ve heveslerine mukavemet gostermemesi, yani sabredememesi, ken
sini u~urumlara yuvarlamaktan ahkoyamamasidlr. Bu adam nefsani 
temayullerine kar§I sab1r ve metanet gostermi§ olsayd1 hem serveti elin
den gitmez, hem kendisi de bu felakete dli§mezdi. 

Elhas1l butun rezaletleri saymak, hepsinin as1l sebeplerini ara§tir
mak istemi§ olsak, ya sabrm zaafmda, yahud yoklugunda karar kila
nz. Butlin faziletleri de sayacak ve faziletlere kan ve can veren kaynag1 
a.ra§tiracak olursak yine sabra varmz: 

Mevkii bu derece yliksek alan bir fazilet, Hak Buyrugunda arulma
ya liyakat kazanmaz rm? 

Hak, ilmin medar-1 hayatidlr. itmi'nan onunla has1l olur. Ve akll, 
onunla yakin sahasma vanr. Sab1r butlin faziletleri faaliyete ge~irir, 

butlin kotUlukleri defeder ve butlin iyiliklere varhk verir. Bu kadar kiy
metli iki esas, insanlarm ba§arabilecekleri en degerli i§ler arasmda, her 
halde en fazla arulmaya layiktlr. <;Unku herkesin dikkatini bunlann 
uzerinde toplamak ve herkesi bilhassa bu iki esasa tutunmaya te§vik 
etmek bu sayede mumkun olur. 

~imdiye kadar verdigimiz bu izahat, Sure-i Celile'de bahis mevzuu 
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olan biitiin esaslan kiSaca belirtmi§ ve insanlar ic;inde husrandan kim
erin kurtulmu§ oldugunu a~1ga vurmu§tur. 

Bizim beyan etmi§ oldugumuz manaya gore iman, insan ruhunun 
o tavnd1r ki; insan, bulundugu fena halden kurtulmak ic;in o tavra yuk
selmi§tir. 

insanlarm nefsi, §ehvetlere dii§kiinluk bak1mmdan, hayvanlar gi
bidir. Bir fark1, · ge~mi§teki bir zevkini hatlrlamak, goz on tine getirmek, 
gelecekte duyacag1 bir hazz1 tasavvur edebilmektir. Bu yiizden iilfet et
mi§ oldugu lezzetleri elde etmek, istikbalde onlan kat kat saglamak ic;in 
gosterdigi h1rs, hayvanlarm h1rslan ile ol~iilemeyecek derecededir. Her 
nefis, heveslerinin ve h1rslarmm gozettigi zevki elde etmek ic;in kuvvet
lerini ·kullamr. Be§erin her ferdi kendisi i~in lezzetli, yahut faydah ta
hayyiil ettigi her §eyi elde etmek, naho§ yahut muz1r · sayd1g1 bir §eyi 
mahvetmekten ba§ka bir §ey dii§unmezse, bundan buyuk bir fenallk 
tasavvur olunabilir mi? <;unku bu takdirde arzu ettigi bir §eyi ba§ka
smm elinde gorunce onu gasb i~in hucum edecek, yahut kendisi ic;in 
muz1r sayd1g1 §~yi ortadan kald1rmak i~in sald1racak. 

Bir sald1rganm tecaviiziinu onlemek ic;in, hiic(lma ugrayan §ahsm 
kuvvetinden ba§ka bir engel yok. ic;lerinden biri de hayrm, yahut §errin, 
faziletin yahut reziletin aslma astarma inanm1yor. Herkesin nazarmda 
hazz1; ho§ veya faydah gordugu §eyden ibaret. Ama o §ey ba§kas1· ic;in 
fena, yahut muz1r olmu§, kendisince miisavi. 

Be§eriyetin hay1r ile §erri ay1rd edemedigi devrini tasvir eden bu 
vaziyet, hay1r ile §erri ay1rd edememenin ne buyuk bir mahrumiyet ve 
ne buyuk bir felaket oldugunu vuzuh ile belirtmiyor mu? Bu vaziyetin 
en buyuk hiisran oldugu a§ikar degil midir? 

Hayr He §erri ay1rd etmek esasma, §Uura lah1k olmayan her ferdin 
dalaletten, kotiilukten hissedar olmas1 pek tabii oldugu gibi bu ferdin 
diger ferdlere olan muamelatmda haks1z davranacag1 da muhakkaktlr. 
Ama bu ferd hayr ile §erri ay1rd edebilirse vaziyet degi§ir. Ba§kasma 
verecegi ezanm kendisine de eza getirecegini anlar. Gitgide bu yuzden 
vicdan azabl duymaya ba§lar. 

Fakat hayr ile §erri ay1rd etmek kafi degildir. Be§eri kuriaracak 
kuvvet, her bir hareket ve her bir amel kendisine miintehi olan o fevk 
el-hayal kudrete, o saltanat-1 kahireye iman etmektir. <;iinku ona iman 
etmeyen, masivanm ona miisahhar oldugunu anlamayan insanw, gozu 
kor, basireti aksak, vehmi biiyuk ve giivendigi her §ey sarsaktlr. Boylesi, 
kar§ISmda gordiigu kuvvetlerin her birini, mevcudiyetinin kayna}?;1 sa
nar, onun kendi hayat1 iizerinde miiessir olduguna zahib olur. Sebebini 
anlamacb.gi bir §er kendisine isabet ederse o kar§Ila§tigi kuvvetlerden 
birini seb\1> olarak tahayyiil eder, yahut emegi olmaks1zm kendisine bir 
haYir isabet edecek olursa, vahimesi 0 haylr ic;in koru koriine bir kay-
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ilak icad eder. Bu yiizden nazarmda ilahlar c;ogahr, her §eyin sebebini 
ara§tlrmak ve bulmak yolu yiiziine kapamr ve bunun neticesi olarak 
hayatma aid biiti.in i§lerde giivenilmeye laYik olmayan §eylere giivenir 
durur. Bu ise putperestligin alabildigine inki§af etmesine, be§er akhmn 
bu yi.izden bozuldukc;a bozulmasma ve insanhgm hli.Srandan hiisrana 
ugramasma sebebiyet verir. 

Fakat· gordiigiimiiz biitiin kuvvetlerin bir kuvvetten sad1r oldugu
na, o kuvvetin de bir iradenin idare etmekte oldugu nizama tabi oldu
guna iman eden kimse, kar§lla§acagl hayrm, yahut §errin sebebine va
klf oluncaya kadar ara§tlrmalarda bulunmak ister, yahut i§i mukadder 
esbaba vard1rmak her ak1l ic;in vacib olduguna i'tikad eden insan, §tip
he yok ki, bu dalalin §errinden emin kahr ve kainata mevcud olan e§
yamn hepsi de goziine miisavi goriinUr, ci.imlesinin bir Allah'a aid olup 
bu hususta hie; birinin digerine kar§l bir imtiyaz1 olmayacagm1, arada 
bir fark varsa hususiyetler i'tiban ile olacagm1 yakinen anlar, bu saye
de kalbi her bak1mdan siikunete kavu§ur, birligine inand1g1 Allah'a 
kar§l i'timad1 artarak amellerinde ve fiillerinde onun ezeli kanununu 
a§maz, esbab ve miisebbiblerin tabi' oldugu nizamdan ibret alarak hu
zur ve itmi'nan ic;inde ya§ar, kudret-i ilahiyye hakkmda anlayabilecegi 
mertebeyi anlad1ktan sonra hie; bir §eyden korkmaz olur. 

Bu yiiksek hikmetin insanlar arasmda dogru yollan gosterecek, §ek 
ve §i.iphe perdelerini ac;acak miijdeciler ve peygamberler zuhurunu icab 
ettirecegine inanmayan, o giizide varhklarm peygamberligini te'yid eden 
delillere kar§l goz yuman insan, bu miir§idlerin ir§admdan istifade olun
maksizm elde edilmesi giic;, yahud biisbiiti.in imkans1z bir tak1m bilgi
lerden, hakikatlardan mahrum kahr, hayati meselelerin bir c;ogunu an
layamaz, Jiillerinin c;ogunda dogru yolu goremez, hayra c;ah§mak ister
ken §erre dii§er, menfaat timid ettigi yerden zarar goriir. Acaba bundan 
biiyiik bir ziyan olur mu? 

Fakat Allah'a kar§l imamm §U bi:Zim beyan ettigimiz tarzdaki ima
mm kaybeden adamm girif~ar olacag1 hiisranm ilk derekesi, kudret ve 
azameti biittin varhk alemini sarmi§ olan Kadir-i Mutlak'a tam i'timad
dan dogan azim kuvvetinden mahrum olmas1d1r. Mahrum olacag1 ni
metin en hafif derecesi de giic;liiklerle kar§1la§tlg1 zaman ruhun en bii
yiik desteginden uzak dii§mesidir. Ugrayacag1 ziyamn en nac;iz merte
besi ise ttirW. tiirlii hava ve hevesler arasmda §a§km kalarak yonelecegi 
dogru yolu gosterecek bir rehber bulamamas1, ic;inden <;1kamayacag1 ka
ranhklara di.i§mesidir. 

Hangi mahrumiyet bundan daha biiyi.ik olur? 
Fakat bu mahrumiyet ferdle~e has degildir. Qi.inkii inilletler de ferd

ler gibi bu mahrumiyete ugrarlar. 
Salih ameller en c;ok, saglam imana baghd1r. Bununla beraber halk 
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i~inde §U zanm da besleyenler var: Guya, iman, fiillere te'siri olmayan, 
batmda kalan bir hayali, bir miicerred mahiyeti ifade eder bir kelimedir. 
Yahud bir §ahsm kendini digerinden aYJ.rd etmek iizere edinmi§ oldugu 
i'tikadd!r. Bir miisliimamn muvahhid olduguna, Hazreti Muhammed'in 
iimmetinden bulunduguna i'tikad ederek sair dinlere bagh olan kimse
le:rden kendini ay1rd1g1 gibi. Yahud bir dine mensub olup herkes gibi o 
dine aid oldugu samlan her §eye i'tikad etmekle beraber kendini 0 di
nin muktezasmca harekete mecbur gormemesi gibi. Boyle bir iman sa
hibini hiisrandan kurtaramaz. ~iiphe yok ki hiisrandan kurtulmak i~in 
amel-i salih laz1md1r. Bu yararh i§ ve hareketlerin ne oldugunu yukan
da anlattlk. Bunlan ihmal edenlere, gerek diinyada gerek ahirette yiik
lenecek ziyan kadar biiyiik ziyan tasavvur olunamaz. Hiisrana bu rna
nay! verdikten sonra, o imam kaybedenlerin ve salih amel ve hareket
leri terk edenlerin ·de hiisran i~inde olduklan tavazzuh eder. <;iinkii 
ayet-i kerime mii'minlerden olmayan ve salih ameller i§lemeyenlerin 
hiisran i~inde olduklanm, apa~1k bildiriyor. 

Bunun ise hangi zamanda, hangi mekanda olursa olsun, hangi hal 
iizere bulunursa bulunsun, biitiin be§ere §amil oldugunda §iiphe yoktur. 

Sure-i Celile'de milletlerin de, ferdlerin de ziyandan kurtulu§unu 
te'min edecek iki esas (iman ve s~lih ameller) zikrolunduktan sonra iki 
esas daha varid OlffiU§tUr ki, bunlarm her biri ferdlerin el birligiyle ger
,<;ekle§ir. Bunlar, birbirine hakk1 tavsiye etmek, birbirine sabn tavsiye 
etmek. Tek ferd bunlan tek ba§ma eda edemez. <;iinkii ((birbirine tav
siye» ancak miiteaddid §ah1slar tarafmdan yapllabilir. 0 halde saYJ.lan 
ne kadar ~ok olursa olsun, milletin ferdlerinden her biri tamd1g1 sair 
ferdlere hakk1 taleb ve iltizam ile, her i§te sab1r ve metanet dairesinde 
hareket ile vasiyette bulunmadik~a hi.israndan kurtulu§ yoktur, Eger 
tek bir _§ahs bu vazifeyi ifa eder de ba§kasma vasiyette bulunur, lakin 
ba§kalan onun ifa ettigi bu vazifeden geri durursa, ciimlesine beheme
hal diinyada hiisran gelecektir. Zira bir milletin en biiyiik k1srm haktan 
ve herkesi hakka ~ag1rmaktan yiiz c;evirir ve kalblerdeki sab1r ve me
tanet zaafa ugrarsa, §iiphe yok ki o millet batllm istilasma ugrar, o 
frunetin azmi korle§ir, hali fenala§Ir ve boylece kendisi izmihlal uc;uru
munu boylami§ olur. Diinyada bu boyledir. Ahirete gelince, orada ziyan, 
yalmz vazifesini yapamayana, yahud kendisine hak ve sab1r tavsiye 
olundugu halde bu tavsiyeyi dinlemeyene ve kabul etmeyene aid olur. 
Eger tavsiyede bulunan adam, soziiniin dinlenmesi ic;in muhtac; o1du
gu vas1talan elde etmez de muhatabmm adem-i kabulii kendisinin na
sihat husU.Sunda tuttllgu yoldan ileri gelirse, yani o nasihatlan ba§ka 
bir suretle anlatt1g1 takdirde kabul etmesi iimid olunursa o zaman ahi
retteki hiisrandan onun, da hissedar olmas1 laz1m gelir. 

Kotiiliiklerin· alabil~igine yayildigmi gordiikleri halde ag1zlanm a<;-



8600 lBN KES!R ( Ciiz: 30; Sfire: 103 

mayan, kotUliiklerin onunu almak i\!in hi\! bir harekette bulunmayan 
bir millet hangi kurtulu§a laYJ.k olabilir. Kottiltikler ise ferdlerin bozul
masma ve milletlerin 96kmesine sebeb olur. 

Birbirine hakkl tavsiyeye, birbirine sabn tavsiyeye iki esas dahil 
oluyor ki, biri ma'rufu emir, digeri munkeri nehiydir. Zira hak ile va
siyette, hakka davette bulunan adam, bat1ldan nehiy etmedik\!e bu va
zifeyi tamam1yla ifa etmi§ sayllmaz. Salih amellerin gti\!ltiklerine sabr 
ile tavsiyede bulunan adam rezil ve kotti i§lerin kottiltiklerini, gtizel i§
lerin b1rak1lmasmdan husule gelecek neticeleri anlamadik\!a ve goster
medik\!e maksada varamaz. Ferdlerinden her biri elinden geldigi dere
cede bu farz1 eda etmeyen bir millet i\!in dtinya ve ahirtte ziyandan kur
tulmaya imkfm yoktur. 

Htisrandan kurtulmak isteyen her millete §U farz1 eda etmek va
cibdir. 0 da; hayn tavsiye etmek,. §erden korunmak, yahud birbirine 
hakk1, birbirine sabn tavsiye etmek. 

~ayet bir millet ahlak\!a ugrad1g1 al9almalar yuzunden hay1r nami
na, hak namma vuku' bulan tavsiyeleri kotumsuyor, yahud herkesi hay
ra davet etmek hususunda gev§eklik gostermeyi tercih ediyorsa bu hal 
0 milleti dunyada zillet, esaret ve izmihlale, ahirette azaba surtikler. 

Bir millet bu yolda gev§eklik gosterdigi halde, onun 1slah edileme
yecegine inanarak ortahktaki fenahga yalmz kalben bugzetmek sure
tiyle dunyadaki husrandan olmasa bile, uhrevi husrandan kurtulaca
gma kail olmak, hi9 bir kimse i9in caiz olmaz. Ger\!i bugti.nkti muslti
manlardan bir kiSml, bilhassa din alimleri buna zahib olmaktadlr. Fa
kat bu zehablannda pek btiyuk hata ediyorlar. <;unkti bunlarm vazi
fesi, kendilerinden ytiz \!evrilse de, ba§ka ne yap1lsa da, halk1 ir§ad et
mek ve ziyandan kurtulmanm yolunu gostermektir. Onun i\!in bu vazi
feyi ba§armaktan ka\!mmaya imkan yoktur. ~u var ki gerek ulemaya, 
gerek ulemadan gorunenlere bu vazifeyi eda i\!in halin, zamanm btittin 
icadlanm, her milletin hususiyetlerini nazar-1 dikkate almalan, soz soy
lemenin usultinu ogrenmeleri, soz soyleyebilmeleri i\!in milletlerin ta
rihini, milletleri yukselten ve al\!altan amillerin mahiyetini ogrenmele
ri, ahlak ilmine ruhiyat ilmine vakrf olmalan, elhas1l batll fikirl~r akil
lara nas1l yol bulur, ak1l ile hakkm aras1 nas1l bulunur, insanlar §erden 
nas1l korunur, hayra nas1l cezbedilir gibi btitti.n incelikleri bellemeleri 
ve ona gore insanara hitab etmeleri laz1md1r. Bunlan ogrenmeden hal
ka kar§l soz soylemeye te§ebbus ettikleri takdirde halka bir §ey ogrete
meyecekleri i\!in halkm vebalini ytiklenmi§ olurlar. Bunlarm aciz olduk
lanm soylemeleri de bir fayda te'min etmez. Zira bunlar dedikodu ile 
ag1z mtinaka§aSl ile· 0 kadar vakit kaybediyorlar ki, kaybettikleri bu va
kit, mtisbet ilimleri tahsil etmelerine fazlas1yla kafi gelir. ,Bunlar da 
eski buyukler gibi ilim tahsiline. \!ah§Irlarsa Allah da onlara yard1m 
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eder. Halbuki boyle yapacaklarma luzumsuz bir tak1m tahayyiillere da
larak vakit kaybediyor, sonra acz iddia etmekle vebalden kurtulmayt 
umuyorlar. Bunlar mazeretlerinin kabul olunmasm1 degil, ba§larma bir 
belarun gelmesini beklemelidirler . 

. Bu beladan kurtulmak isteyenler, gosterdigimiz tarzda <;ah§mah, 
ugra§mali ve bu surenin anlattig1 dart esasa sanlmahd1rlar. c;unkii bu 
dart esas, insanlarm bahtiyarhgmi te'mine kafidir. 

«Hani Ashab-1 Kiram, aynlahm derlerken 
Mutlaka sure-i «Vel-Asnn okurmu§, bu neden? 
c;unkii mekntin o biiyiik surede esran felah : 
Ba§da iman-1 hakiki geliyor, sonra salah 
Sonra hak, sonra sebat, i§te kuzU:m insanhk 
Dordii birle§ti mi, yoktur sana hiisran artik.)) 

(Mehmed Akif Ersoy, Kur'an'dan Ayetler, 146-161). 
Oyle ise iman nedir? 
Biz imarun burada f1khi ta'rifini yapacak degiliz. Sadece imarun 

oziinden ve hayattaki degerinden bahsedecegiz. 
iman, fani, mahdud ve gii<;siiz bir varhk olan insarun biitiin var

hgirun ondan sudur ettigi Baki, Ezeli ve mutlak kaynagma baglanma
Sl demektir. Bu kaynaga ba~lamnca da aym kaynaktan sudur etmi§ 
olan kainatla baglant1 kurar. Kai~ata hiikmeden kanunlar ve gizli kuv
vet kaynaklanyla baglant1 kurar. Ve o zaman kendi gii<;siiz §ahsmm 
hududundan <;1k1p biiyiik kainatm geni§ligi i<;erisine dalar. Kendi gii
liin<; kuvvetinin s1rurlanndan bilinmez kainat kuvvetlerinin azametine 
u<;ar. K1sac1k omriiniin hududundan ebediyyen Allah'tan ba§ka kimse
nin bilmeyecegi mesafelere kanat gerer. 

Bu baglanti, insan denen varhga bir siireklilik ve enginlik verdigi 
gibi bunlann yam s1ra ona varllkla ha§r u ne§ir olmak, varhgm gi.izelli
gini kavramak ve yaratiklarm ruhuyla kendi ruhunun i<; i<;e olmasl gibi 
giizellikler verir. Ve boylece bir de bakar ki hayat her yerde her zaman 
insanl1k i<;in kurulmu§ ilahi bir ihtifal i<;erisinde dola§maktan ibarettir. 
Bu ise yiice bir mutlulugun e§i bulunmaz bir sevincin hayat ve dostlu
gun ifadesidir. 0 zaman insan kainatla bir dostun dostla iinsiyeti · gibi 
i.insiyet kesbeder. Bu; e§i ve dengi bulunmaz bir kazan<;t1r. Onun yitiril
mesi ise yine e§i bulunmaz bir hi.isrand1r. 

Aynca imamn mesnedi ile yiice insanhk esaslarmm mesnedi ay
mdir. 

Bir tek Tannya ibadet insam ba§kasma ibadetin dii§kiinliigiinden 
kurtanr. Ve onu biitiin kullarla beraber e§it bir seviyeye <;Ikanr. Kirrise
nin oniinde egilmez. Bir ve Kahhar olan Allah 'tan ba§ka kimseye ba§ 
egmez. Ve i§te buradan insamn ger<;ek manada hi.irriyetine kaVU§~aSl 
esas1 ne§'et eder. Bu hiirriyet hem vicdfmlanmn i<;inden CO§Up gelir, 
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hem de varhgm pratik tasavvurundan. 0 zaman mevcildatla bir tek 
kuvvetin ve bir tek ma'budun varhgm1 kabul eder. Gerc;ek hiirriyet te 
bu dli§iinceden dagar. <;unku hurriyeti saglayan birieik mantlk pren
sibi bu gerc;ege istinad eder. 

· insanm dli§iince ve degerlerini, kanun ve prensiblerini, olc;u ve kis
taslanm ald1g1, kiSaca kendisini Allah'a varhklara ve insanlara bagla
yan butun baglanm elde ettigi yonu belirleyen prensib Rabbaniyet pren
sibidir. Bu prensib hayattan menfaat ve arzuyu kaldmr. Onun yerine 

-Ha.hi adaleti ve §eriatl kayar. Mu'minin dli§lincesinde kendi deger olc;u
siiniin onemini yukseltir. Ve boylece butiin cahiliyet dli§uncelerinden, 
deger ve olc;Ulerinden listun almasm1 yeryuzuniin pratik hayatmm ic;in
den almd1g1 soylenen deger olc;lilerinden liste c;1kmasm1 saglar. Bir tek 
ferd de alsa bu durum degi§mez. Qunku a sozu edilen deger olc;Ulerinin 
kar§Isma dagrudan dagruya Allah'tan almma deger ve olc;Ulerle c;1kar. 
Binaenaleyh anunki en listun, en guc;lu ve en c;ak sayg1ya deger alam-
dlr. ' 

Yarat1c1yla yaratllanlar arasmdaki munasebetin ' tavazzuh etmesi 
uluhiyet makam1yla, ubudiyet makammm tebeyylin etmesi bu fani 
varhg1 yalda hie; bir vas1taya ba§vurmadan ve gizli kapah hie; bir nak
taya sevketmeden baki alan gerc;ege baglar. Kalbe bir aydmhk, ruha 
bir htizur, insana bir guven verir. Tereddudu ve karkuyu, karars1zhg1 
ve karga§ay1 kaldmr. Yerylizunde haks1z yere buyuklenmeyi ba§ ve uy
durma §eylerle kullara ustunllik taslamay1 reddeder. 

Allah'm istedigi yalda yuruyen kimse ic;in hay1r ba§Iba§ bir §ey al
maz. Gelip gec;ici bir arzu ve bitip tukenen bir alay durumuna dli§mez. 
Bilakis ic; gudlilerden dagan ve bir hedefe yonelen, Allah'a baglanan 
ferdler arasmda dayam§mayi saglayan ve boylece aym hedeflere yonel
mi§ belirli gayesi bulunan digerlerinden farkh tek bir sancag1 alan is
lam cemf.atrm ikame etmeyi te'min eder. Onlardan sanra gelen nesil
ler de bu kapmaz bagla birbirlerine baglamrlar. 

Allah'm insamn degerini yuceltmesine inanmak, insanm kendine 
kar§l degerini artmr ve vicdamnda Allah'm yukselttigi mertebeden a§a
gilara dli§menin verdigi utangac;hg1 saglar. Bu ise insamn kendisi ic;in 
tasavvur edebilecegi en yuce dli§iincedir. QUnku a Allah katmda §eref
lidir. Onun nazarmda in'samn degerini dli§liren, anu a§ag1hk bir bitki 
haline indiren kendisiyle ((Mele-i A'la» arasmdaki munasebeti kaparan 
her dli§lince ve her sistem, kendisini adilige ve bayag1hga sevkeden bu
nu ac;1kc;a soylemese bile dli§klin bir varhk almasma sebep alan bir du
§Unce ve sistemdir. 

Bunun ic;in zaten Darwinizm'in, Freudizm'in ve Marksizm'in ima 
ettigi dli§linceler insan f1tratmm kar§Ila§abilecegi en adi ve en kotu 
dli§uncelerdir. Zira insana butun dli§klinluklerin, pisliklerin ve fenahk-
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larm beklenen tabii bir §ey oldugunu sayler. Bunlarm garipsenecek bir 
yarn olmadtgm1 -ve dolaytstyla mahcub olmayt gerektirmedigini ifade 
eder ki, bu be§eriyet i~in bir cinayettir. Onu yok edip silmek gerekir. 

Duygularm temizligi Allah'm insana verdigi §eref duygusundan ve 
gizli a~1k kalblerde olam murakabe zihniyetinden ne§'et eder. Normal bir 
insan, kendisi gibi bir insamn i~inden ge~en kotiiliiklere ve zihninden 
ge~en fenahklara muttali' . olmasmdan utan~ duyar. Ancak bu normal 
insan Freud'un Karl Marks'm ve benzerlerinin dft§i.inceleriyle yoldan 
~Ikmann§Sa. Mii'min duygularmm derinliklerinin Allah tarafmdan go
zetlendigini hissederek titrer ve kendinden ge~er. Bunun i~in de duy
gulanrn temizleyip antmaya ~ah§Ir. 

Ahlaki duygular §iiphesiz ki, adaletli, §efkatli, bagi§layan, hilim sa
hibi, kerem sahibi, kotiiliiklerden ho§lanmayan, hayn seven, gozlerin 
yamlmasm1 bilen, kalblerin saklad1gm1 goren bir tannya imamn kesin 
ve tabii neticesidir. 

irade hiirriyetinin ve murakabe sisteminin yams1ra bundan dolay1 
dogan sorumluluk vard1r. Bu mes'uliyet mii'minin hissinde uyamkhk, 
hassasiyet ve di.i§i.ince saglar. Bu miikellefiyet sadece ferdi degildir. Ay
m zamanda i~timaidir de. Hem hayra kaq1 mes'uliyet vardtr, hem de 
biitiin be§eriyete ve Allah'a kar§L Mii'min, bir hareket yaparken biitiin 
bunlan hisseder kendi goziinde meseleyi biiyiitiir daha ayagm1 kaldir
mazdan once atacag1 ad1nnn sonucunu takdir eder. <;iinkii o, varllklar 
aleminde degeri olan bir varllktlr. Ve varhk nizammda iizerine mes'4 

uliyet dii§mektedir. 
iman, ki§iyi diinya hayatmm birtak1m degerlerine kopek~e i.i§i.i§

Ii1ekten allkoyar. Allah katmda olanlan se~meyi saglar. <;iinkii onun 
daha hay1rh ve daha siirekli oldugunu bildirir. «i§te bunun i~in yan:~
sm yan§anlarn Allah katmda olanlar i~in yan§a girmek ki§iyi ant1r, te
mizler ve yiiceltir. Bunu mii'minin hareket ettigi sahamn geni§ligi de 
t.e'yid eder. <;iinkii o diinya ile ahiret, yeryiizii ile <<Mele-i A'la» arasm
.da hareket· etmektedir. Bu ise ruhundaki karars1zhg1 dindirir, ~abucak 
netice almas1 istegini onler. 0 hayn hay1r oldugu i~in yapar. Allah is
tedigi i~in yapar. Ve yapt1g1 hayrm mahdud ferdi hayatmda neticesini 
bizzat gozleriyle gormeyi di.i§i.inmez. <;iinkii nzasml isteyerek haytr yap
tlgl Allah bakiqir, unutmaz, yaptlklarmm hi~ birisinden gafil degildir. 
i~inde ya§ad1g1 diinya hayatl hem yolun sonu degildir. Hem de ceza 
yurdu degildir. Boylece bu bitmez tiikenmez kaynaktan beslenerek ha
yir giiciinii saglar. Bu duygu is·e hayrm diizenli bir metod i~erisinde 
devamm1 te'min eder. Gelip ge~ici bir arzu ve tesadiifen vuku'bulan bir 
istek olmasm1 onler. Ve bu duygu §erre kar§I mii'mine ak1llan durdura
cak bir gii~ saglar. ~er ister bir azgmm azgmhg1, ister cahiliyet deger
lerinin baskls1, isterse arzu ve ihtiraslarmm a~rllg1 §eklinde olsun ne-
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tice degi§Illez. <;iinkii bu bask1larm hepsi her §eyden evvel ferdin ken
di hayatmm k1sa aldugu, diinyanm zevkini tam alarak tadamayacag1, 
isteklerini gerc:;ekle§tiremeyecegi 'dii§iincesinden dagar. Hayrm uzak sa
nuc:;lanru goremeyip hakkm batlla muzaffer almasm1 fark edemeyi§-

. ten ne§'et eder. i§te iman bu duyguyu esash ve miikemmel alarak iyi
le§tirir. 

-!man her tiirlii hay1r dalmm dal budak sald1g1, meyve verdigi bii
yiik hayatm kokiidiir. !man almadan hayat kokii kurumu§ bir agac:; gi
bidir. Klsa zamarida kuruyup yak alur. !man almadan hayatta elde edi
len neticeler §eytanidir. Onun devam1 ve siirekliligi miimkiin almaz. 

!man, yiice hayatm biitiin hatlanrun kendine bagland1g1 ana mih
verdir. Aksi takdirde hayat, baglantlsl bulunmayan arzu ve ihtiraslarm 
dagrultusunda c:;iiriiyiip giden ba§lba§ bir bag alur. 

!man darmadagmlk hareketleri birle§tiren ve bir ahenk ic:;erisinde 
nizama sakan tek bir yala ve bir tek harekete sevkeden belirli giicii ve 
planh hedefi alan bir nizamd1r. 

Bunun ic:;in zaten Kur'an iman temeline dayanmayan, iman mihve
rine baglanmayan ve bu nizamdan ne§'et etmeyen biitiin hareketlerin 
degerini yak sayar. islam'm bu mevzudaki gorii§ii biitiin c:;1plakhg1 ile . 
artadad1r ve ac:;1kt1r. Nitekim ibrahim suresinde buyrulur ki : 

((Rablarma kiifredenlerin hali; f1rtmah bir giinde riizgaim §iddet
le savurdugu kiile benzer. Yaptiklarmdan hie:; bir §ey elde edemezler. 
i§te bu, uzak bir sap1khkt1r.» (ibrahim, 18) 

Nur suresinde ise buyurulur ki: 
((0 kiifredenlere gelince; anlarm amelleri engin c:;ollerdeki serab gi

bidir. Susayan kimse anu su sarur. Fakat yaruna vard1g1 zaman hie:; bir 
§ey bulamaz. Kendi yarunda Allah'1 bulur ve 0 da hesabm1 tastamam 
goriir. Allah, hesab1 c:;abucak gorendir.» (Nur, 39). 

Bu hiikiimler gayet ac:;1k ve sarihtir. !mana dayanmayan her arne
lin degerini yak sayar. <;iinkii iman yap1lan i§leri varhgm kaynagma 
baglayan bir giic:; ve varhgm gayesiyle hemahenk alan bir hedef haline 
getirir. Bu gorii§ her §eyi Allah'a havale eden islam akidesinin mant1k 
esaslanna dayah gorii§iidiir. Kim bu gorii§ten aynhrsa, a akidenin ger
~ek manasmdan da aynhr ve anu yitirir. 

!man f1tratm s1hhatma, insan biinyesinin selametine, kainatla in
san f1tratl arasmdaki ahenge i§arettir. !man, insanla c:;evresindeki kai
nat arasmdaki kar§Ihkh anla§mamn ifadesidir. insan bu kainatta ya
§ar. Biinyesi saglam alunca elbette anunla kainat arasmda kar§lhkll 
kanu§malar alacakt1r. Ve bu kanu§malar anu imana sevkedecektir. <;iin
kii kainatta bulunan her §ey anu yaratarun mutlak giiciine bfr delil
dir. insan bu kar§lhkh kanu§mayl yitirince veya mekanizmas1ru hare
kete gec:;iremeyince bu anun ahc1 cihazlarmm bazukluguna ve eksik-
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ligine delildir. Bu, benzeri bulunmayan bir h'i.isramn ifadesidir. D1~ go
riinii~ii itibanyla iyi gibi goriinse de onun yapacag1 hareketlerden hie; 
birisi dogru olmaz. 

Mii'minin diinyas1 oylesine geni§, oylesine ihatah, oylesine yiice, 
i:iylesine giizellik ve saadet doludur ki, onun yamnda inanmayanlarm 
diinyalan c;ok kiic;iik, dii~iik, basit, adi, giiliinc; kahr. Bu ise e§i bulun
mayan bir hiisrand1r. 

Amel-i salih imamn tabii semeresidir. imanm gerc;ekten bir kalb
de yerle§mesi amnda kendiliginden bir hareket ba§lar. Qiinkii iman, 
m'i.isbet ve hareketli gerc;ekten ibarettir. Bir vicdanda iman yer eder 
etmez hemen kendi varhgmi insamn dl§ diinyasmda salih ameller §ek
linde tahakkuk ettirmeye ba§lar. i§te islam'm anlad1g1 iman bud1.1r. Bu 
iman durgun ve batil kalmaz. Canh bir §ekilde kendini gostermeden du
ramaz. Mii'minin ic;inden c;1k1p di§ma aksetmeden duramaz. Eger bir 
iman bu tabii hareketi saglayam1yorsa, o ya sahtedir, yahut ta oliidiir. 
iman bir c;ic;ek gibidir. Kokusuml kat'iyyen ic;inde tutmaz. Kendiligin
den c;evreye yay1hr. Yaytlmad1g1 zaman kokusu yok demektir. 

Zaten imamn k1ymeti buradan gelmektedir. iman; amel, hareket, 
bina ve i'mar i§idir. Ki§iyi Allah'a yoneltir .. . !man vicdanlarm derin
ligine gomiilii, sakh, menfi ve ic;ine doniik bir §ey degildir . .. !man ha
rekete gec;meyen iyi niyetlerden ibaret degildir ... i§te imam hayatm 
ic;inden yap1c1 biiyiik bir giic; haline getiren islam'm apac;1k tabiati bun
dan ibarettir. 

!man, ilahi nizama baghhk manasma almd1g1 miiddetc;e mefhfunu 
bundan ibarettir. ilahi nizam ise varhgm oziine bagh olarak siirekli 
hareket demektir. Bu hareket dii§iinceli olarak yap1hr, bir gayeye yi:i
neliktir. Be§eriyetin kumandasm1 imanh ellerin teslim almas1 demek, 
varhgm tabiatma uygun hareket nizam1mn tahakkuku demektir. Ya
plcl, temiz, iman edici ve Allah'tan gelme bir nizama yara§Ir bir hare
ket. 

Hakk1 ve sabn birbirine tavsiye etmenin gerisinde islam iimmeti
nin veya islam cemaatmm hususi yap1ya sahip belirli miinasebetleri 
olan ve birle§ik yi:inii bulunan §ekli ortaya c;1kmaktadu. 0 cemaat ki, 
kendi varhgmm §Uuruna ermi§ ve vazifesinin farkma varrm§tir. !man 
ve amel-i salih, be§eriyetin kumandas1m ele ahp hak yolunda yiiriimeyi 
saglar. Ve biiyiik emaneti yiiklenmek ic;in ona yard1mc1 olanlar, iyilik
leri birbirine tavsiye eder. 

Bu birbirine tavsiye etme ifadesinin ardmdan onun manas1 ve ta
biati ortaya <;1k1yor. ~uurlu, birbirine kar§I iyi davranan; birbiriyle ke
netlenmi§ ve birbirini destekleyen, yeryiiziinde hak ve adalet iizere kaim 
olan islam iimmetinin veya cemaatmm tablosu canlanmaktad1r. islam, 
islam iimmetinin boyle olmasm1 ister. Qiinkii bu, sec;:kin bir iimmetin 
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en U.Stun ve parlak resmidir. Kuvvetli, iyiliksever, §UU.rlu, iyilik ve ha~ 
bekc;iligmde mustr, dostlugu ve sabn birbirine tavsiye eden, §efkatli, 
birbirine destek olan ve karde§c;e ya§ayan bir timmet ister }ti, Kur'an 
bunu birbirine tavsiye §eklinde ifade etmektedir. 

Birbirine hakk1 tavsiye bir zarurettir. <;unku hakka sanlmak zor
dur. Hakkl engelleyen pekc;ok engeller va.rd1r. Nefsin ar~ula:r;t. menfa
atlar toplumun dti§tinceleri, azgmlar~n zulmu, karanhk dti§tinceler ve 
zalimlerin adaletsizligi bunlar arasmdad.u. Birbirine tavsiye etmek; 
birbirine hatlrlatlp te§Vik etmek, gaye ve hedef birligini i§'ar edip ema
net ve mes'Uliyette ortak oldugunu belirtmektir. Bu gibi hususlar terdi 
gayeleri birle§tirerek aym yone tevcih eder. <;tinku birlikte c;ah§lp giic;
lenmelerini saglar. Hakk1 bekleyen herkese, kendisinden ba§ka da onun 
bekc;ilerinin bulundugunu ihsas ettirerek onlara tavsiye etmeyi, onlan 
te§vik etmeyi saglar. Onlarla birlikte olmak kendisini mahcub etmez, 
sevindirir. Hakkm kendisi olan bu din ise bu ornekte oldugu gibi birbi
rine bagh, birbirini destekleyen, birbiriyle yardlmla§an ve birbirine tav
siyelerde bulunan bir toplulugun bek<;iligi altmda ancak ger<;ekle§ebi
lir. 

Sabn tavsiye de keza zaruridir. iman ve amel-i salihi ger<;ekle§tir
mek hak ve adaletin bek<;iligini yapmak, ferdin ve toplumun kar§l kar
§Iya bulundugu en zor §eylerden birisidir. <;tinku sabrl gerektirir. Ne
fisle cihad i<;in sab1r. Ba§kalanyla cihad i<;in sab1r, eziyet ve me§akkat
lere katlanmak i<;in sab1r, · batllm §Imankhgma ve kotuniin §errine kar
§1 sab1r, yolun uzakhgma, merhaleleri a§mamn zorluguna, i§aretlerin 
sonuklugune ve neticenin gecikmesine kar§I sab1r. 

Sabri tavsiye gucu artmr. Hedef birligi, gaye birligi, toplu daya
m§ma gibi duygular vefir. Sevgi, azim ve sebatla donat1r ruhlan. is
lam ancak cemaat ger<;egi altmda ya§ar. Ancak bu havada geli§ir ve 
tebaruz eder. Aksi takdirde yokluk ve hU.Sran ba§gosterir. 

Bugtin biz, Kur'an'm ilerleyen ve gelf§en toplum hayat1 i<;in <;izdigi 
bu temel esaslarm gerisinden bakiyoruz da dtinyanm her yanmda ya
§ayan insanlarm istisnas1z hlisrana ve felakete dogru siiriiklenmelerini 
hayret ve deh§etle izliyoruz. Ahirete varmadan once bu dtinyada be§e
riyetin kar§l kar§Iya bulundugu yokluklar ve S1kmt1lar bizi kendimj.z
den ge<;iriyor. Be§eriyetin Allah tarafmdan ihsan edilen feyiz kaynagm
dan ac1k11 ka<;I§lm ve donekligini hayretle mti§ahede ediyoruz. Yeryti
ziinde hakkl destekleyen ve hakka dayanan haytrh bir mu'min toplu
lugun giiciinun bulunmamas1 bizi kendimizden ge<;iriyor. i§te . mU.SlU
manlarm hali, yahut da daha ince bir ta'birle islam iddiasmda bulu
nanlarm hali. Bugtin yerytiziiniin bu haytrdan en uzak olan, Allah'm 
kendileri i<;in se<;tigi ilahi nizamdan en <;ok ytiz <;eviren insanlan onlar. 
islam iimmeti i<;in koydugu prensiblerden, hlisrandan kurtulu§ 
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ic;in c;izdigi biricik yoldan en c;ok kac;anlar onlar. islam'm tem
sil ettigi haYJ.r kaynagmm ilk fi§kird1g1 bolgelerde ya§ayanlar, bu
gi.in Allah'm diktigi bu sancag1 b1rak1yor, iman bayrag1m kaldl
nyor, tarihleri boyunca hie; bir zaman iyilik gormedikleri milliyet
c;i bayraklara sanhyorlar. Halbuki o bayragm altmda topland1klan za
man ne yeryiiztinde, ne de gokyiizunde kayda deger bir adlan olmu§
tu. islam gelip Allah'a nisbet edilen, e§i bulunmaz Allah ad1yla ba§la
yan ve e§Siz Allah'm damgas1yla damgalanan, islam sancagm1 c;ekince 
o sancagm atmda toplanan Araplar zaferler kazanffil§lar, hakimiyetler 
elde etmi§ler, hem kendilerinin tarihinde hem de be§eriyetin uzun ta
rihi boyunca ilk defa olarak guc;IU, §Uurlu, ba§anh ve haYJ.rh bir ku
mandayla be§eriyete kumanda etmi§lerdir. 

Ustad Ebu'l Hasan el-Nedevi «Mlisllimanlarm Gerilemesiyle Dtinya 
Neier Kaybetti?» adh degerli eserinde tarihin hie; bir devrinde rastlan
mayan bu e§Siz kumanda mekanizmas1m «islam'm kumandaYJ. ele al
digi donem» ba§hg1 altmda ve «islam imamlan ve huslisiyetlerh> bolli-
mtinde §oylece ifade ediyor: . 

«Mlisllimanlar tarih sahnesine c;1karak dunyamn idaresini ele alm
ca be§eriyeti istismar edip i§lerini guc;le§tiren sahtekar milletleri lider
likten uzakla§tlrdilar. Adil ve olc;Ulu bir idare kurarak insanhg1 sur'at
le ileri goturdliler. Zira onlarda, milletlerirl kurtulu§ ve saadetini te'
mine elveri§li hususiyetler fazlas1 ile mevcuddu. 

Bu huslisiyetleri dart noktada toplayabiliriz: 
a) Her §eyd~n once onlar, kendilerine Allah tarafmdan indirilmi§ 

bir kitaba ve ilahi bir kanuna sahip idiler. Kendi gorli§ ve dli§linceleri
ne dayanarak asla kanun koymazlard1: <;unku boyle bir hareket, zulum, 
ve hatta cehaletin kaynag1 olurdu. Onlar, ba§ta ahlaki ve siyasi olmak 
uzere butun muamelelerinde hie; bir zaman geli§iguzel hareket etmez
lerdi. 

Allah Teala, onlara bir nur; Kur'an-1 Kerim ve ~eriat verdi. Mil- · 
letleri onunla hidayete ula§tmyor, yine o ilahi kanun ile de, haklarm
da adaletle huklim veriyorlardl. 

«Olu iken kendisini dirilttigimiz ve insanlar arasmda yiiruyebile
cegi bir nur verdigimiz kimse; karanl1klarda kahp ondan c;1kamayan 
kimse gibi midir hie;?» 

«Ey iman edenler, Allah ic;in adaleti gozeten §ahidler olun. Ve bir 
topluluga kar§l olan kininiz, sizi adaletsizlige suruklemesin. Adalet edin, · 
bu takvaya daha yakmd1r.n (Maide, 8) . 

b) Mlislumanlar, gec;mi§te ve gtinumuzde c;e§itli milletlerin, ferd
lerin ve devlet adamlarmm yapt1g1 gibi, iyi bir terbiyeye ve yiiksek ah
faka sahip olmadan liderlik makaffilm i§gal etmezlerdi. Hie; §liphesiz ki 
onlar, Rasulullah (s.a.)m idaresi altmda, onun eri§ilmez terbiyesi ile 
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yeti§mi§lerdi. Rasulullah (s.a.) onlara, nefis tezkiyesi, zuhd, takva, if
fet, emanete riayet, ba§kalanm kendi nefsine tercih, Allah korkusu, 
makam talibi olmamak gibi ulvi ana hususiyetleri ogretmi§ti. Nitekim 
bir hadis-i §erif'lerinde §Oyle buyurmu§lard1r : <<Allah'a yemin ederiz ki, 
kat'iyyetle biz, mevki ve makam1 isteyene ve haris oHma vermeyiz.l> 

Onlarm kulaklan, daima §U ayet-i celile ile <;mlaml§tlr: 
<<i§te ahiret yurdu. Biz onu, yeryuziinde boburlenmeyen ve bozgun

culugu istemeyen kimselere veririz. Ak1bet (cennet) muttakilerindir.» 
(Kasas, 83) . 

Liderlik ic;in kendilerini ehil ve aday gostermek, bunun ic;in propa
ganda ve masraf yapmak §oyle dursun, vazife ve makam i§gal etmeye 
asla heves etmezlerdi. i§ba§ma ge<;tikleri zaman da bunu ne bir gani
met, ne haz1r lokma ve ne de bedeni hayretlerinin bir kar§1llg1 sayar-

. lard1. Tereddude dii§meksizin bunu, Allah Teala tarafmdan kendilerine 
verilmi§ bir emanet olarak kabul ederler ve bir imtihana tabi tutulduk
lannm §Ut1ru i<;inde olurlard1. Mah§erde bir gun Allah'm huzurunda he
saba <;ekilip, kii<;iik veya buyuk her §eyden sorulacaklanm bilirler ve 
Allah Teala'nm §U ayet-i celile'lerini daima hat1rlarlardl : 

«~iiphesiz ki Allah, size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar 
arasmda hiikmettiginiz zaman adaletle hiikmetmetlizi emreder. Ger<;ek
ten Allah, bununla size ne guzel ogut veriyor. ~uphesiz ki Allah, kema
liyle i§itici ve gorucudur.n (Nisa, 58). 

«Sizi (ey Peygamberin iimmeti) verdikleriyle denemek i<;in yeryu
zuniin halifeleri yapan .. . O'dur.l> (En'a.m, 165) 

c) Muslumanlar, bir 1rka hizmet etmek, tek bir millet ve memle
ketin refah ve saadetini te'min etmek, kendilerinin fazilet ve §erefini, 
ba§ka milletlere tahakkum ederek isbat etmek i<;in de gelmemi§lerdir. 
Onlar, sadece lider olmak ve hiikmetmek i<;in de yaratllmam1§lard1r. 

Onlarm gayesi, sayesinde kibirlenerek dola§acaklan ve golgesinde 
nimetler ic;erisinde yuzecekleri bir Arap imparatorlugu te'sis edip in
sanlan Bizans ve iran hakimiyetinden <;1kanp, Arap hakimiyeti altma 
sokmak da degildi. Hakikat §U ki onlar, kulu kula tapmaktan kurtanp 
insanlan yalmz Allah Teala'ya kul olmaya davet etmek i<;in vazife al
ffil§lardlr . Bu hust1sta Yezducurd'un meclisinde, miisliimanlann e\<;isi 
olarak bulunan Amir oglu Rebi' §oyle demi§tir : 

«Biz, kulu kula ibadet etmekten kurtanp, insanlan, yalmz Allah'a 
ibadet etmeye, dar bir dunyadan, geni§ bir diinyaya, dinlerin zulmun
den islam'm adaletine ula§tlrmak ic;in gonderildik.n Onlara gore butun 
insanlar ve milletler e§ittir. Hepsi Adem'den, Ad~m ise topraktand1r. 
Arabm arab olmayana, arab olmayanm da arab olana ustunlugii yok
tur. Ustiinliik ancak takva iledir. 

c<Ey insanlar, dogrusu Biz, sizi bir erkekle bir di§iden yaratt1k. Ve 
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birbirinizle taru.§asmiz diye sizi milletlere ve kabilelere aytrdik. Gen;ek
ten Allah katmda en degerliniz, O'n.dan en c;ok korkarumzdlr. Hakika
ten Allah her §eyi bilen, her §eyden haberdar oland1r.» (Hucurat, 13) 

Mls1r valisi Amr ibn As•m oglu bir MJ.sir'llYI doverken, babas1 ile 
iftihA.r ederek §oyle demi§ti: ((Ye bu tokat1 asil kimselerin oglunun elin
den ... » 

Bu hadise Hz. Omer'e ula§mca k1sas yap1lmasm1 emretmi§ ve Amr 
ibn As•a §Oyle demi§tir: ccAnalanndan hiir dogan insanlan ne zaman 
kole edindiniz?» · -

Onlar sahip olduklan din, ilim ve fazilet gibi husilsiyetlerini hie; 
kimseden esirgememi§lerdir. idareci ta'yin etmekte de neseb, renk ve 
vatan iistiinliigii gozetmemi§lerdir. Onlar adeta gokyiiziindeki bulutlar 
gibi biitiin beldelerin ve insanlarm iistiinii kaplann§lar; daglarm ve ova
lann hasretle bekledigi bereket dolu ebedi bir yagmur olmu§lardlr. in
sanlar ve memleketler bu yagmura bag1rlanm ac;t1klan nisbette nasib
lerini alnn§lardir. 

i§te miisliimanlarm bu muhte§em nizam1 altmda ya§ayan biitiin 
milletler, hatta eskiden zulme ugram1§ olanlan bile, dini, ilmi, hukuki 
ve ahlaki bakimdan olgunla§mak ve yeni bir diinya kurmak hususunda 
Araplara c.anla ba§la yard1mc1 olmu§lar ve bundan §eref duymu§lardlr. 
Oyle ki o milletlerin birc;ok ferdleri baz1 faziletlerde Araplan gec;mi§, 
hadis ve f1k1h ilminde miisliimanlarm imamlan olmu§lardir. 

5 - ~uras1 muhakkak ki insan, cisim ve ruhtan ibarettir. 0, kalb, 
akll ve his gibi temel unsurlardan te§ekkiil etmi§tir. Bu kuvvetler, ol
c;iilii ve miikemmel bir ' §ekilde g1dalanm almad1kc;a, insamn saadete 
e;rmesi ve muvazeneli bir §ekilde emri telakki etmesi miimkiin olamaz. 

Ve yine insamn kolayhkla kemale ermesini miimkiin kllan dini, 
ahlaki, bedeni hususiyetlerin ya§anabilecegi vasat ·yeryiiziinde hakim kl
lmmadikc;a ileri bir medeniyetin mevcudiyeti asla miimkiin degildir. 

Tecriibe ile sabittir ki, liderler ve idareciler, hem madde hem ma
naya inanmad1klan, dini ve ahlaki bak1mdan miikemmel bir ornek ol
madiklan, akl-1 selim ile hareket etmedikleri, faydah ve dogru ilimle 
miicehhez bulunmad1klan miiddetc;e, arzu edilen hedefe ula§amazlar. 

Ustad Nedevi, bu konudaki sozlerini §U ba§llk altmda tamamla
mt§tlr: ccHulefa-i Ra§idin devri ileri medeniyetirt en giizel misalidir.» 

Yukanda zikredilen meselelerin en miikemmel bir §ekilde tatbik 
edilil§i bu devire rastlar~ Buna benzer bir ba§ka tarih devri tammiyo
ruz. 

0 devirde, iistiin bir medeniyet meydana getirmek ve miikemmel 
insan yeti§tirmekte ruh, ahlak, din, ilim Ve maddi kuvvetler Ol<;iilii Vf! 
miikemmel bir yardimla§ma ic;inde idi. 0 zamanki devlet, diinya dev
letlerinin en kuvvetlisi oldugu gibi, zamammn biitiin giic;lerini ezecek 

Tefsir. C. XV, F : 540 
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derecede siyasi ve maddi kudrete de sahipti. Fakat o devlette zuliim de
gil, yiiksek ahlak ornekleri hakimdi. Bu ahlaki hakimiyet, idari, i~ti

mai, smai ve ticari sahalarda a~1k bir §ekilde kendini gosteriyordu. Di
ger medeniyetleri islam'a ram eden fetihlerle beraber bu miikemmel 
ahlaki sistem de yiiriiyordu. 

Devletin topraklan geni§lemi§, niifus ~ogalmi§ olmasma ragmen, 
ferdin ferdle, ferdin cemiyetle ve cemiyetin de ferdlerle alan miinase
betlerinde hayret verici bir ahenk hakim olmu§tu. 

0, oylesine miikemmel bir devirdir ki, insan ondan yiiksegini ne 
tahmin ve ne de hayal edebilir... · 

i§te be§eriyetin «Asr suresinnde esaslan konulan anayasanm gol
gesi altmda ya§ad1g1, iman ve salih amele dayah birbirine hakkl ve sab
n tavsiye eden imanhlar toplulugunun ta§1d1g1 iman sancagmm altm
da ge~irdigi o mes'ud devrenin baz1 ~izgileri. 

Nerde o giinler, nerde bugiin diinyanm her tarafmda be§eriyetin 
kar§I kar§Iya bulundugu hiisranlar? HaYir ve §er sava§mda dii§tiigii 
felaketler, islam sancagmm altmda toplanan Arap milletinin be§eriye
te ta§1d1g1 ve insanlarm kumandasm1 eline ald1g1 o giinler? N e zaman 
ki islam milletleri bu sancag1 yere birakmi§tlr, o zaman milletler kafi
lesinin en ardmda yerini almi§tlr. Boylelikle onde giden kafilelerin hep
si felakete ve hiisrana dogru siiriiklenmi§ ve ~ekilen sancaklar §eyta
run sancag1 olmu§tur. Bir daha tek bir Allah sancag1 ~ekilmemi§tir. 

Onde giden kafilelerin bayrag1 hakkm degil batlhn bayrag1 olmu§tur. 
Hepsi birlikte felakete ve dalalete dogru siiriiklenmi§, dogruluga ve hi
dayete gotiiren bir tek sancak kalmami§tlr. Biitiin kafile hiisrana dog
ru yuvarlanmi§, tek bir kurtulu§ iimidi bulunmami§tlr. Allah'm sanca
gi ise hala oldugu yerde durmaktadir ve o sancag1 kaldlracak elleri bek
lemektedir. 0 sancag1 ta§Iyacak haYir, hidayet, salaq ve felah yolunu 
gosteren milletleri beklemektedir. (Seyyid Kutub, Fi Zllal'il-Kur'an, 
XVI, 346-358). 

insan F1trat1 ve Yetenekleri 

insan bu kainatta harika ve e§Siz bir varhkt1r. Tabiat1 ve terkibi 
bak1rmndan harika,. gorevi ve varhk hedefi bak1mmdan harika, ayru za
manda gelecegi ve ak1beti bak1rmndan harika ... Bizim bildigimiz biitiin 
yaratlklar arasmda tekrarlanmayan. yegane yaratlktlr. Allah'm bize 
bah§ettigine gore ve bizim mii§ahedelerimize gore boyledir. Her §ey ile 
ol~iilii ve planh yaratllmi§tlr. Oldum olas1ya ve tesadiifi olarak var ol
mami§tlr. Bir amat; i~in yaratllmi§tlr. Ba§Ibo§ ve liizumsuz bir yaratlk 
degildir. Bir onceki boliimde naklettigimiz Kur'an ayetleri ve islam'm 
topluca insana baki§md.an bu ger~ek ortaya ~1kmaktad1r. insarun biyo-
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lojik alemde mevcud olmayan bir~ok ozelliklere sahip bulunmasl ve bu 
ozelliklerle temayiiz etmi§ olmas1, Neo-Darwinist Julian Huxley'in kla
sik Darwinizm'den donu§ler yapmasma neden olmw~tur. Bu donu§ zo
runlu bir donii§tii. <;tinku pratik ger~eklerin bask1s1 altmda kalarak bu 
gorii.§lerden donmek mecburiyetini hissettigi i~in vazge~mi§ti. Zira o, 
insamn kendine has bir biyolojik varllk oldugunu ve bu ozelliklerin diger . 
canlllarda mevcud olmad1gm1 i'tiraf etmek zaruretini.hissetmi§tir. in
sanm bu ozelliklerinin diger varllklarda mevcud olmayan apayn etki:. 
leri bulundugunu kabul etmi§tir. ~imdi sozu ona b1rakallm da, «Modern 
Dunyada insan)) adh eserinin, «insanm E§sizligill ba§hgm1 ta§lyan bo
lumunden baz1 pasajlar aktarahm: 

<<insanm, diger canhlar ic;erisinde kendinin sahib oldugu yeri ile il
gili goru§leri, a§m hayranhkla guvensizlik arasmda gidip gelen bir sar
ka~ gibi degi§ip durdu. Baz1 bak1mlardan insanla diger hayvanlar ara
smda korkun~ u~urumlar bulunurken, kimi zaman da bu aynhk ku~uk 
farkhhklara kadar inip durmaktadlr. Darwin teorisinin ortaya ~lkmasly
la sarka~ hep ters yonlerde gitmeye ba§ladl. Ve insan, bir kez daha hay
van olarak degerlendirildi. NiQ.ayet varabilecegi en son noktaya vard1 
ve ortaya Darwin teorisinin rriantlki sonu~larmdan ba§ka bir §ey pk
madl. Buna gore; insan da diger hayvanlar gibi bir hayvand1r. Bu ne
denle insan hayatmm anlam1yla ilgili goru§leri ve yuce idealler adm1 
verdigi fikirleri bir bakterinin veya bir kurt<;ugun hayatmm anlam1 
hakkmdaki fikirlerden hi~ de fazla bir degere lay1k degildir. Tekamulcu 
ha§anmn biricik ol~iisu hayatta kalmaktlt. Bu bak1rndan tum canh 
varhklar deger i'tibanyla e§ittirler. ilericilik fikri sadece insanlar tara
fmdan uydurulmu§ bir fikirdir. Gtintimuzde insamn «yaratlklarm efen
dish> oldugu fikri pek reva~ta olmakla beraber, bir sure sonra kedilerin 
veya farelerin bu yeri onun elinden kapacagl muhakkaktlr. . 

insanla hayvan arasmdaki u<;urum; hayvana a§m derecede insan
hk' niteliklerinin verilmesi sonucunda ortaya <;Ikml§ degildir. Sadece in
samn be§eri ozelliklerinin azaltilmas1 neticesinde ortaya <;lkffil§tlr. Ne 
var ki yakm zamanlarda, yeni bir goru§ belirmi§tir. Bu gorU§Un nedeni, 
daha <;ok bilimsel analiz ve deney sahasmm geni§lemesi, buna bagh ola
rak da insan hakkmdaki bilgisinin artmas1d1r. 

~imdi ikinci kez sarka<; ters yonde geli§mekte ve bu sefer de insan
la hayvan arasmdaki u~urum gittik<;e geni§lemektedir. Darwin nazari
yesinden sonra artlk insan kendini bir hayvan saymaktan ka<;mama
makta, sadece ger~ekten <;ok yabani bir hayvan olarak gormeye ba§la
maktadlr. Ama pek <;ok konularda e§i ve benzeri bulunmayan bir hay
van ... insamn biyolojik a<;1dan e§Sizliginin ara§tmlmasl ve tahlili hentiz 
son noktasma ula§abilmi§ degildir. Bu konuda soz sadece bugunkti du
rumunu a~1klamas1yla ilgili <;!Irpml§lardan ibarettir .. . 
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insanm e§i bulunmaz ozelliklerinin ilki ve en a~_;1k olam spektilatif 
(nazari) dti§tinme gtictine sahib olmas1d1r. insandaki bu ana ozelligin 
pek~_;ok sonu~_;lan bulunur ki; bunlarm en onemlisi gittik~_;e artan gele
neklerin ortaya «;Ikmas1d1r. Geleneklerin artmasmm en onemli sonu~.;
lan -isterseniz siz ona ger~_;ek olan gorunttilerinin. en onemlisi deyin
insanm, sahib oldugu ara~.; ve geregleri uygun bigimde geli§tirip kullan
masidir. Bu ah§kanhk ve gorenekler, haz1rhklar, diger ca:nlllar arasm
da insana efendilik mevkiini haz1rlayan en onemli ozelliklerdir .. '. Goru
ltiyor ki gtintimtizd~ biyolojik ozellikler insanm e§siz ozelliklerinden bir 
diger ozelliktir ... Boylece biyoloji ilmi insam, dinlerin dedigi gibi, kabi
liyet ve yetenekleri itibanyla «yaratlklarm efendisi)) durumuna e§ bir 
yere koymaktad1r. 

Ah§kanhk ve haz1rhk yapma konusunda soylenecekler, sozti diger 
yaratlklar arasmda insamn e§i bulunmayan ba§ka ozellikleri tizerinde 
konu§maya kadar gottirtir. insanm e§sizliginin btiytik k1sm1 pek a~_;1k 
olarak bilinmektedir. 

ins an, hakim ttir bak1mmdan da e§Siz bir var hktlr. Diger hakim 
· turler ytizler ve binlerle s1ralanacak cinslere bOltinebildikleri ve her tti
run saYISIZ aYinmlara ve daha btiytik birimlere aynhp toplanmas1 mtim
ktin iken insan, «efendiligi»ni aYlnms1z olarak kullannu§tlr. insan so
yunun ttirleri bir tek ttirtin gergevesi igindeki aymmlardan ibaret kal
llll§tlr. Ote yandan insan, tekamtil noktas1 bak1mmdan da geli§mi§ can
hlar arasmda e§i bulunmayan bir varhkt1r. insamn daha ba§ka biyo
lojik ozellikleri de bulunmaktadlr. Bunlar insan evrimindeki tarihi ben
zerinin bulunmamas1d1r. Biz bugtin evrim tarihi bak1mmdan insamn 
e§Sizligini gostermeye imkan saglayan bir noktada bulunuyoruz. Ama 
insanm ana ozelligi, hakim olan bir varhk olarak hususiyeti; ma'nevi 
spektilasyon (fikir ytirtitme) kabiliyetidir. f;)u ana kadar insan hakkm
daki ara§tlrmamiz genel hatlanyla insamn hususiyetleri ve ozellikle 
evrim bak1mmdan insamn arzettigi farkhhklard1r. f;)imdi insana done
lim ve biraz da bu farkhhklann sebeb ve sonuglan uzerinde durallm. 
Oncelikle §Unu zihnimizden hig «;IkarmamahYIZ ki, insanla hayvan ara
s~ndaki akli yap1 bak1mmdan fark, bizim tahmin ettiklerimizden gok 
daha biiytikttir. Hepimiz stirtingenlerdeki iggtidtintin kuvveti hakkmda 
bilgi sahibiyiz. Ancak bu iggtidii yeni ogrenme yollan bulmaktan yok
sundur. Memeliler de bundan daha fazla bir yetenege sahib degildirler. 
Dii§iinme kabiliyetinin insan bak1mmdan alelade dii§tincelerin, dogru 
veya yanh§ da vram§lan ele almmas1 halinde bile, c;ok btiyiik biyolojik 
onem ta§1maktad1r. Hayvanlarm davram§lan sadece tekrarlamaya da
yanan. bir hareket belirtir. Yani dar s1mrlar i~_;erisinde degi§iklik arzet
meyen bir davram§tlr. insan ise davram§lan i'tibanyla nisbeten htir bir 
varhktlr. Ah§ veri§lerinde de aym olc;tide ozgtirdtir. insanm bu esnek 
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farkllllklan realist filozoflarm ~ogunlukla unutur goriindi.ikleri psiko
lojik sonu~lar dogurmaktadir. _insan bu sistemler i~erisinde de kiSmen 
e~iz bir varhktir. Sozgelimi insamn psikolojik yaptsmdaki bu esneklik, 
psikolojik ~att§malara ma'ruz olabilen biricik canh varhk olmast sonu
cunu dogurmu§tur. Ancak modern teorilere gore insanda ~atu~mayt en 
az s1mra indiren organlar bulunmaktadir. Bunu psikologlar «baski ~e 
sindirme>> olarak ifade etmektedirler. 

insamn ozellik arzettigi bu husftsiyetler ve biyolojik olmaktan ~ok 
psikolojik diyebilecegimiz unsurlar a§agidaki i.i~ ozellikten bir veya bir
ka~mdan kaynaklarur: 

1 - Ozel ve gene! anlamda di.i§i.inme gi.ici.i, 
2 - Hayvanlardaki zihin ve davram§ farkhhgmm tersine, insan

da zihni fonksiyonlan belirli Ol~i.ilerde birle§tirme yeteneginin bulun
masi, 

3 - Kabile, millet, parti, dini cemaatlar gibi birimlerin bulunma
SI ve her birinin kendi ki.ilti.ir ve geleneklerine baglanmas1. 

insan zihninin, insanhk oncesi merhaleden insanhk merhalesine 
ge~i§i esnasmda kaydettigi ·evrim neticesinde, ikinci derecede pek~ok 
sonu~lar ortaya ~1km1§ bulunmaktadtr. ~i.iphesiz ki insan, bu alanlarda 
da yine biyolojik a~1dan e§siz bir varhktir. Pozitif bilimlerdeki kabiliyet
lerini, mi.izik. yetenegini, san'at alamnda, dini sahada ve platonik sevgi 
alarundaki yaratic1 yetenegini saY.abiliriz. Biz burada bu ~ah§ma alan
lanndan bir ktsrmm stralayacak degiliz. Ger~ekte insan faliyetlerinin 
en onemlileri ve en hususi olanlan, onun ana ozelliklerinin ikinci de
receden sonu~landtr. Bu baktmdan biyolojik a<;tdan da insan e~iz bir 
varhktir. Kald1 ki, illS:amn heni.iz kullamlamayan ikinci dereceden so
nuc;lar doguracak e§siz ozellikleri de bulunabilir. Bunlar sayesinde in
sM., bugi.in tahmin ettigimizden c;ok daha farkh, insanm bu evren ic;e
risindeki tabiatmm ve terkibinin, gorev ve varhk gayesinin gelecegi ve 
sonuc;lan bakimmdan e§siz oldugunu gorebilir. islam'm insanla ilgili 
di.i§i.incesi ana kaynaklardan ac;tk olarak tesbit edilmi§tir. islam cti.i§i.in
cesi insanm e§siz bir yaratik oldugunu, ozel bir maksada gore yaratil
mt§ bulundugunu bildirir. insarun belirli vazlfeleri oldugunu ve bu va
zifelerin, varhgmm gayesini te§kil ettigini, hayat imtiharuna tabi ol
dugunu, bu imtihanda denendigini, neticede davram§larma gore he
saba c;ekilecegini ve bu davram§larmm onun neticesini ve bu neticeniri 
ortaya «;tkaracag1 mi.isbet veya menfi kar§thgrm ta'yin ettigini bildirir. 
insan · gerek organik yaj:ns1 itibanyla, gerekse zihni ve ruhi yap1s1 itiba
nyla son derece girift yaptya sahib bir varhktir. Kald1 ki, onu muhte
lif faaliyet §ekilleri ic;erisinde, bugi.in dahi kimsenin mahiyetini bilme
digi bu ili§kilerin gerc;ek §ekliyle tesbit edemedigi degi§ik c;all§malan 
da son derece gidfttir. Bilinebilen, sadece gori.inti.ileri kavramak ve yi.i-
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zeye <;1kan huslislan tesbit etmektir. Bu giriftlik yalmzca bir biitun ola
rak insan biinyesinde ortaya <;Ikmakla kalmaz. Aym §ekilde saylSlz hiic
relerinden her birinde de ac;1kc;a goriiliir. ~u ana kadar kimse hiicrenin 
olu§umundaki s1rn c;:ozebilmi§ degildir. Bir gun hiicrenin maddi yapl
smdaki elemanlarm ke§fedilmesi miimkiin olsa da, onda sakh bulunan 
hayat elemam, derinligi ve niteligi bak1mmdan, her zaman ic;in mec;hul 
kalacaktlr. Maddi yapmm ke§fedilmesi, canh hiicrenin esranm bilmek 
ic;in gidilen uzun yolda atllan ilk ad1mdan ba§ka. bir §ey degildir. Bir 
hiicre ak1lh bir varhk gibi vazifesini tam olarak yapmakta, gelecekteki 
gorevlerini tesbit etmekte, oteki hiicrelerle nas1l bir ili§ki ic;erisinde bu
lundugunu c;ok iyi kavramaktadir. 0, kendi yolunda gorevini yerine ge
tirmek ic;:in §a§maz bir dogrulukla yiiriimektedir. insan zekasmm biz
zat kendi yapismda bile kavrayamadlgl bir incelik ve isabetle ... 

insamn yaplSl, gorevleri Ve faaliyet sahalanyla ilgili bu giriftlik 
onun yeryiiziiniin halifesi olmas1 esasma dayanan gorevinin biiyiikliigii 
ve yaygmhg1yla uyu§tugu gibi, Allah'm bize soziinii ettigi var olW:?UllUif 
tabiatlyla da uyu§maktad1r: 

«Hani Rabbm, meleklere demi§ti ki: Ben, c;amurdan bir insan ya
ratacagrm. Onu diizeltip ruhumdan iifiiriince ona secde edin.» (Sad, 
71-72). 

i§te ba§lang1c1 bir <;amur ve Allah'm nefhettigi ruhtan ibaret olan 
- aralarmda anlatllmaz mesafeler ve boyutlar bulunan- varhg1 be§er 
zekasmm kavramas1 giic; bir giriftlik ic;:erisinde bulunmasm1 gerektir
mi§tir. Qiinkii o, be§er zekasmm iizerinde ve ondan daha biiyiik bir re
alitedir. Ama bu varhk Allah Teala ic;in kolay, hem de c;ok kolayd1r. 

Diger taraftan insan, bir ferd olarak tek ba§ma e§SiZ bir alemi OlU§
turur. Oteki ferdler ic;:erisinde benzeri bulunmayan bir harika te§kil 
eder. Tiiriin ferdlerini birle§tiren biitiin ortak insani karakterleriyle be
raber, her ferdin ayn bir karakter yap1s1 vard1r. i§te konuyu daha da gi
rift yapan budur. Bu sebeple insam etiid etmek son derece zorla§mak
tadir. Hatta her ferdin kendine has ferdiyeti ic;erisinde miimeyyiz ozel
likleri tam olarak bilmemizi onleyen bir engeldir bu. Kald1 ki bu du
rum, milyonlarca sene ic;:erisinde be§er tiiriiniin genel organik ve ruhi 
yap1s1mn bilebilme imk~mmm bulunmas1 varsay1mma dayanmaktad1r. 
Nitekim Dr. Carrel insandaki ferdiyet konusunda §Oyle demektedir: 

~u temel · lie; gerc;ek : 
1 insanm bu evrende e§siz bir varhk olmas1 gen;:egi, 
2 - insamn son derece girift ve komplike bir varhk olmas1 gerc;egi, 
3 - insanm say1s1 be§er ferdleri say1smca olan ba§h ba§ma tek 

tek f!Jemlerden ol U§masi gerc;egi . .. 
i§te bu gerc;ekler, onlan gozoniinde bulunduran ve dikkate alan in

sanllk ic;in ortak bir hayat sistemi kurmay1 gerektirmi§tir. Bu sistem 
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insaru, tabiatl ve terkibi, gorevindeki e§sizligi, varllgmdaki amac1, ge
lecegi ve neticeleri i'tibanyla benzeri bulunmayan bir varllk oldugunu 
dikkate almahdlr. Aynca onun «;ok komplike bir varhk oldugunu, faali
yet §ekillerinin ttirluliigiinu ve bu faaliyetler arasmdaki ili§kilerin gi
riftligini gozonunde bulundurmahdlr. Sonra da insanm toplumsal ya
§antlSiyla beraber ferdi hayatlm nazar-1 i'tibara almalld1r. Buttin bun
larm U.stiinde onun butun faaliyet §ekillerini, enerjisi dogrultusunda 
kullanabilmesini te'min etmelidir. Oyle ki hi<; bir gucunu bastmp sin
dirmemeli, ifrata gidip a§m bi«;imde ttiketmemelidir. Buna kar§Illk bu 
guciin digerlerinin ustiine binerek .onlan basttrmasma m'iisaade etme
meli, vazifesini golgede b1rakacak vazife vermemelidir. Ve neticede her 
ferdin toplumun bir uzvu olmakla beraber, as1l ferdiyetini dege!lendir
mesine izin vermelidir. 

Ne var ki bizim insan hakkmdaki bilgisizligimiz dolaytsiyla, insan
lann kendileri i«;in kurmaya <;ah§tlklan hayat sistemleri; bu son dere
ce i«; i«;e, birbirinden farkh, birbirinden degi§ik ve aym zamanda birbi
riyle uyu§an komplike degerlendirmeleri dikkate almak imkamndan 
yoksun bulunmaktadir. Buttin bu degerlendirmeleri gozoniinde tutan 
biricik sistem, insan f1tratim ve yaratlll§ml bilen, gucunu ve fonksiyo
nunu goren, insamn yaratam tarafmdan konulmu§ olan sistemdir. 0 
yarataJ?. ki, insan i<;in varhgmm gayesini ger<;ekle§tiren faaliyet §ekillerf
ni denkle§tiren, hem ferdiyetini hem de toplumsalllg1m ortaya koyan 
bir sistem vaz'etmeye muktedir yegane gu<;ttir. ~uphesiz ki, konu oyle
sine onemli, karma§Ik, ~etrefil ve kompledir ki, bunun ~ozumu i<;in bir 
ila.hi bilgiye, ilahi _hikmete ve ilahi adalete ihtiya<; vardlr. Bu sebeple 
onu ~ozecek sistemi yalmzca Allah Teala yapabilir. Oyleyse hizll ifade
lerle insanm kendine baki§mm nas1l degi§ip a§agila§tigmi, Allah'm hi
dayetinden uzakla§Ip heveslerine uyunca nas1l ba§ma buyruk kesildi
gini gormeye ~all§allm. 

Grek mitolojisine gore insan tannlarla e§itti. Gu<; ve bilgide on
larla yari§Irdi. ilahlar insam ezer ve kahrederlerse de o, hi<; bir zaman 
ilahlara boyun egip teslim olmazd1. ilahlar insanlara galib geldikleri 
s1rada bile insan ilahlara kar§I <;Ikmakta direnir ve 1srar ederdi. 

Roma doneminde -ki biz bugunku Bat1 medeniyetinin ger~ek te-
. meli olarak Roma uygarllg1m kabul ediyoruz- ilahlann golgesi <;ekil

meye ba§ladl ve insan bizzat kendine, arzularma tapmmaya ba§ladL 
Ama hi<; bir §ekilde yeryuzundeki hayatma ve davrapi§lanna ilahlann 
mudahale etmesine goz yummuyordu. Sadece ilahlann, kahinlerin di
liyle bir takrm kehanette bulunmalarma izin veriyordu. Roma'll, ihlh-

· lan kendine zaran dokunmayan sosyal bir gelenek gibi degerlendiriyor 
ve belirli zamanlarda yaptig1 gosteri§li torenlerle romalllar gibi eglence 
tarz1 i~erisinde her turlu kay1ddan uzak olarak eglenmenin otesinde bir 
§ey yapm1yordu. 
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Kilisenin kabul ettigi gibi H1ristiyanhk Roma devletine hakim olun
ca, insan giinahkarhk damgas1m yedi. Zilletten ba§ml egmek geregini 
duydu. Bu durum <<~iinahkar insan» gorii§iinden kaynakllinan heykel
lerde a~lk~a goriildiigii gibi, oteki yorum vasitalarmda da goriilmekte
dir. 

Her ne kadar H1ristiyanhgm insana baki§l Allah'm bu cinse lutfet
tigi bir §erefin izlerini ta§Irsa da, kiliseniri tasarlad1g1 gibi Hz. Adem'in 
i§ledigi giinah tam insan tiiriinii su~lulukla damgalad1. En sonunda ((in
sanoglun, ((Mesih», <<Rabll , <<Ogul», v.s. kurtanci olarak gelmi§ ve 
Adem'in i§ledigi bu giinah1 temizlemi§tir. Ama insan bununla da ba§ml 
kaldlrabilmi§ degildir. Onun hayat1 boyunca ~e§itli i§kenceler; sikmti
lar, zillet ve eziklikle su~unun cezas1m odemesi gerekir ki; kurtanc1ya 
ula§abilsin~ onunla birle§erek bagi§lanabilsin. H1ristiyanhk aym zaman
da insamn f1tri egilimlerini <<pislik ve kirlilik» olarak degerlendirmi§, 
cinsel ili§kilerini ((kotiiliik ve a§agihk» §eklinde belirtmi§ ve kendi var
hgimn farkma varmas1m «giinah ve su~» saymi§tlr. Az sonra a~Iklaya
cagimiz gibi bu ruhbanhk hayatmm otesinde onu reddeden ve bir da
ha durup dinme bilmeyen hal ortaya ~Ikmi§tlr. Bu fiili reddin sonunda 
Avrupa kiliseye ba§kaldiriD1§1 kilise dii§iincelerine isyan etmi§, biitiin 
dini kavramlanm inkar etmi§, bu isyanla birlikte yeni bir insan gorii§ii 
ortaya ~Ikmi§tlr . insan zekasma yeni bir baki§la bak1lmaya ba§lanmi§
tir. 

Miladi 18. asrm yanlarmda yani <<Aydmlanma Qagv>nda ak1l put
la§tlnldl, dl§ diinyamn varhgmi zihnin yaratlp meydana getirdigi ha
yatm her alamnda tek yetkinin akla ait bulundugu ve akhn ortaya koy
dugu gorii§leri~ tam bir kesinlik ifade ettigi fikri benimsendi. Bu sebep
le insamn davram§larmda tamamen hiir oldugu, insandan ba§ka hi~ 
bir varhgrn onun davram§lanm s1mrland1ramayacagi ilan edildi. Ve 
bOylece dinin hayata miidahale etme ~ag1 son buldu. Onsekizinci asnn 
sonlarma dogru Aydmlanma c;:ag1 bitti. 19. asrm ba§lanna gelindiginde, 
hem insan akhna hem de onunla birlikte insanm kendisine oldiiriicii dar
beler vurulmaya ba§land1. Qiinkii pozitivist felsefe, maddenin ilahhgmi 
ilan ediyordu. Ve insan akhm ortaya ~Ikaran etken madde olduguna 
gore, insamn duyularma en uygun damgay1 basan da madde idi. Boy
Ieee aklm giicii zay1flad1. Onunla birlikte insamn yeri kii~iildii. Artlk 
insan ne kendinin ilah1ydl, ne de herhangi bir §eyin ilah1.. . Sadece ta
biatm basit bir yarat1g1 ve bu tabiat tannsmm kii~iik bir kulu o1uver
mi§ti. 

Nihayet Darwin geldi ve 1859 yrlmda yaymlad1g1 <<Tiitlerin Koke
nin , 187l'de ne§rettigi <<insanm Kokeni» isimli eserlerinde insamn hay
vanllgi tezini ortaya att1. Boylece insan, daha once dini dii§iincemn ken- · 
disine verdigi iistiin mevkiyi, §erefli, e§Siz ve ozellikleri bulunan bir var-
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hk olma mertebesini Uimden kaybetti. Aynca felsefenin Aydmlanma 
<;ag'mda ona giydirdigi pozitiv, bagimsiz ve hakim olma ·kaftamm da 
~1kanp attL Artlk o, bugiin bir hakimiyete sahip olsa da diger herhan
gi bir hayvan gibi hayvan durumuna dii§mii§tii. Julian Hauxley'in an
lattlgl gibi bu iistUnliik bir gun bir kedi veya farenin de eline ge!.;ebilirdi. 

Nihayet oldiiriicii darbeyi bir yandan Freud, ote yandan da Karl 
Marks'm elinden yedi. Birincisi insanm biitUn giidiilerini cinsel egilim
lerine indirgedi ve onu g1rtlagma kadar seks batagma batml§ bir varhk 
§eklinde tasvir etti. ikincisi de biitiin tarihi geli§meleri ekonomiye in
dirgedi. insan1 c1hz, olumsuz bir §ekilde tasvir ederek, ekonomi tanriSI
mn kar§Ismda eli-kolu bagh zaYif bir yaratlk olarak dikti. Ekonomi tan
nsmm degil, iiretim ara~lan tanns1mn ... 

Hi~ bir zaman istikrar kazanmaml§ olan ve hi~ bir giin dengeye 
ula§mami§ olan batmm bu insan gorii§ii; gerek toplumun davram§mda, 
gerekse ferdlerin hareketinde, sistemlerde ve vaziyetlerde a§ag1hk bir 
durumun ve sarsakhgm dogmasmda onemli etkileri olmu§tur. Zira in
samn kendisi hakkmdaki dii§iincesiyle, giinliik hayattaki davram§lan 
arasmda aymm yapma imkam yoktur. Keza insanm f1tri egilimleri kar
§Ismdaki davram§lanyla, kabiliyet ve yetenekleri, toplun;mn begenecegi 
ahlaki davram§lan ve ferdlerin cemiyet i~indeki davram§lanna d8.mga
Slm vuran hareketleri arasmda dii§ii§ ve ~okii§ler belirdi. Avrupa ifrat
la tefrit, bask1 ile !.;Ilgmhk ve insamn tabii istekleri,. f1tri egilimleri sin
dirmekle ba§IbO§ b1rakmak arasmda doniip dola§tl. Uzun tarihi boyunca 
hi~ bir zaman dengeli bir yol bulamad1. Ve buna bagh olarak da dii§iin
celerinde · asla denge kuramad1. 

· Putperestlikle lekelenmi§ olan bu H1ristiyanhk, Pagan devri Roma 
hayatmm a§agihk ve igren~ hayvani hayatm1 degi§tirmedi. 0 zaman 
bunun aksine bir egilim gostererek her §eyi reddeden ruhbanhg1 (ke
§i§lik ·hayatlm) se~ti. insanm fltri egilimlerini bask1 altmda tutan, do
gal giiciinii ezen ve yeryiiziindeki temel be§eri fonksiyonunu yok eden, 
i'mar ve hilatet gorevini ortadan kald1ran ruhbanhg1. .. Sonra da be§er 
yaplSlmn kokii derinlere inen bu giiciinii oldiirme yolunda hi!.; bir . ba
§an saglayamadl. Elde ettigi biricik ba§an; hayat1 bir tutup bir sahver
mek §iddetli itme ve ~ekmelere ma'ruz b1rakarak insanhgm biinyesini 
i~ten y1kan ac1 !.;eki§meler, sosyal ve medeni hayatta korkun~ felaketler 
dogurmaktart oteye ge~emedi. Nitekim Laky, «A vrupa Ahlak Tarihi» 
isimli eserinde ruhbanhgm ula§t1g1 noktaYI bize §6yle anlatlr : 

«Rahiblerin say1s1 gittikc;e biiyiik bir h1zla arttl. Durumlan gii~len
di. Ve i§leri yogunla§tl. Dikkatleri iizerierine c;ektiler. Ve halk1 me§gul 
ettiler. Bugiin onlarm say1lanm titizlikle tesbit etmek miimkiin degildir. 
Ancak say1lanmn ne kadar !.;Ok oldugunu ve ruhbanhk hareketinin ya
Yih§ml §U tarihi gerc;ek en giizel bic;imde ifade etmektedir. Bir F1s1h 
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bayrammda elli bir rahib toplanmu~tL Miladm IV. asnnda bir rahib be§ 
bin rahibe ba§kanhk ediyordu. Rahib Serapion onbin rahibin ba§Iyd!. 
IV. yUzYilm sonlarma dogru rahiblerin saYISI M1s1r halk1yla e§it olmu§
tU.>> 

Laky ve digerleri ruhbanhk hayatmm tavsifinde f1trattan uzak, in
sam m'ii$bet geli§melerden soyutlayan, hayatm guzelliklerinden a§m bi
~imde ka~mmaya sevkeden, f1tratm enerjisiyle mucadeleye iten kotu
luklerini oylesine gozler online sermi§lerdir ki, biz sadece U.Stad Ebu'l
Hasan el-Nedvi'nin «MU.Slumanlarm Gerilemesiyle Dunya Neier Kaybet
ti?>> isimli eserinin «Papazlann Gariblikleri» bolumtinden baz1 almtllar 
yapmakla yetinecegiz. 

F1tratm kar§ISmda boylesine farkh bir tutum i~erisine girmenin, 
insan btinyesinde derin kokleri olan f1tri egilim ve kabiliyetleri sindirip 
ezmeye ~ah§mamn sonucu ne oldu? Bu azg1n sap1khk hi~ bir zaman 
ba§anya ula§amadi. <;unku imkans1zd1. F1trat daha baskm ~1ktl. Roma 
§ehvetperestligi ve azgm materyalizmi dengelenip orta bir yol tutula
madi. Bir o yandan bir bu yandan baz1 §eyler ahnarak kan§Im yap1ld1 
ve boylece hayat btisbutiin ifsad edildi. Nihayet kilise; yanh§ ilmi gorii§
leri, yaygm efsane ve hurafeleri bagrma basara:k bunlan din ve akidenin 
bir boliimu sayd1 ve bunun neticesinde biiyiik k1yamet1er koptu. islam 
iiniversitelerinde yeti§en Avrupa'h ogrenciler vas1tas1yla elde edilen il
mi tecriibe metodunun kar§Isma dikilerek bu metodu ogrenen talebe ve 
hocalan siirgiine, engizisyonlara mahkum edip yakmaya koyuldu. On
_larm metodlan ve deney sonucu gorii§leri aforoz edilerek bunlara kar§l 
~1k1ldl. Bu son ~Irplm§, biiyiik bir felaketin kopmasma sebeb oldu. On
ce bilginler, sonra halk y1gmlan kilisenin bask1sma kar§I direndiler. Bir 
daha da denge ve sm1r diye bir §ey tammad1lar. Bunun arkasmdan in
sam ~irkeflere bulayan, kii~iilten, azgm teori ve sistemler ortaya ~lktl. 
Hudud ve kaYid tammaks1zm azgm §ehevi dii§iiklUkler normal kabul . 
edildi. Ve bu azgm sel guniimiize kadar gittik~e giiciinu artlrd1. Avru
pa'dan onun veledi olan Amerika'ya ge~ti. Oradan da butiin dunyaya 
dag1ld1. Halen bu yolda ilerleyip durmaktad1r. Basm, sinema, tiyatro, 
edebiyat, resim, heykel ve oteki sanat dallanyla propaganda ve yaym 
vas1talan bu korkunc; f1rtmay1 yeryiiziinde koriikleyip durmaktad1r. Ve 
hepsinin arkasnda da Siyon protokollan yer almaktad1r. Evet, beynel
milel -siyonizm, yahudi olmayan dunyay1 mahvetmek ic;in temel hedef 
olarak tesbit ettigi, once ahlaki inhilale dii§iirup sonra siyonizm'in ha
kimiyetine imkan saglayan ortam1 haz1rlamak ic;in temel ilkeler saydi
gi bu f1rtma ile yeryiiziinii kas1p kavurmaktadlr. 

Be§eriyet hala korkunc; ve felaketli uc;uruma dogru yuvarlamp git
mektedir. Hayat c;ark1 azgm ve delicesine donmektedir. Bu korkunc; do
nti§U. saYISIZ arac;larla destekleyen ak1l almaz giic;ler h1zland1rmaktadu-
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lar. Allah'm izniyle insanllgm liderligini o deli, o §a§km, o ba§l donmli§ 
budala ellerden ba§ka bir el teslim almcaya degin ... (Seyyid Kutub, el
islam ve MU§kilat'iil-Hadare, 37-60). 

islam'1 dogru olarak anlayabilmek ic;in islam'm insan, hayat ve 
kainat gorli§iin~ iyice kavramam1z gerekir. 

islam dii§iincesi, biitiin varhklarm kendisinden dogdugu <dlah» 
gerc;egiyle yola <;1kar. Sonra tiim varhklar, §ekiller ve suretler ile birlikte 
var olan diinyaya a<;1hr. Bu arada, Allah'm yeryiiziindeki «halife»si ol
masi nedeniyle, insana biiyiik bir ozen gosterir. Ona, c;izdigi tabloda ge
ni§ bir yer verir. Sonra tiim varhklarla birlikte, tekrar her §eyin O'ndan 
gelip O'na donecegi ilah gerc;egine yonelir .. Allah'tan ba§lay1p Allah'a 
varan bu engin gezintide, islam dii§iince sistemi hi<; bir amm bo§ b1rak
maks1zm biitiin kainati ku§atlr, ister duyular kavrasm, ister kavrama
sm .. . Ak1l ister idrak etsin, ister etmesin ... Ruh, ister enginligine kanat 
gersin, ister germesin ... ister §Uur altmda olsun, ister §UUr otesinde .. . 
Her §eyi ku§atlr. Gerek maddi, gerekse ruhi, gerek ekonomik veya fik
ri, gerekse toplumsal faaliyetlerin gerek diinya hayatlyla ilgili gerekse 
diinya otesiyle baglantlh biitiin c;ah§ma ve c;abalanm kapsar. 

islam; Allah'm zatlm, be§er idrakinin kavrayabildigi en ac;1k ve en 
miikemmel §ekilde tasvir eder. 

Allah ... Yarat1c1, yonetici, giic;lii, Hakim ... Her §eyi yaratan 0 .. . 
Varhklar diinyasmda bulunan her §ey O'nun eseri. .. Goklerde ve yerde 
O'ndan ba§ka yarat1c1 yok ... Kudretine hudud olmayan Kadir .. . Gok
lerde ve yerde yaratt1g1 her §eye Hakim ... Varhklar diinyasmda, O'nun 
olmasm1 istediginden ba§ka hie; bir §ey olamaz. O'nun, olmasm1 iste
medigi hie; bir §ey var olamaz. Mutlak bir kudret ... Hi<; bir §ey O'nu Sl
mrlamaz ve hie; bir engel kar§Isma dikilemez ... Bir ve tek ... E§siz ve 
benzersiz ... Yarat1c1hkta ve yaratlklan iizerindeki hakimiyette ortag1 
yok .. . Her §eyi tutan 0 ... Her §eyi yalmz ba§ma idare eden 0 ... Her 
§eye tek ba§ma O'nun giicii yeter. Bu engin miilkte tek ba§ma O'nun 
hiikmii gec;er. Her §eyin miilkiyeti O'nun elindedir. Ve her i§ O'na do
ner .. . 

Hie; kapah ve ortiilii bir yam olmayan, sade ve ac;1k bir dii§iince 
§ekli. .. Huratelerin karanhg1, efsanelerdeki karga§ahk, tutars1zhk ve 
<;eli§ki yok bu dii§iincede . .. Semavi veya be§eri kaynakh oteki dinlerin 
dli§tiigii dii§iince sap1khklanndan hie; birisine yer yok bu dii§iincede .. . 
Anla§Ilmasi ic;:in zorlanmaya gerek bulunmayan, ac;1k, sec;:ik ·ve sat bir 
dii§iince sistemi. .. Bunlarm yam s1ra insanm duygulanm c;:elen ve onu 
derinden sarsan iistiin ve miikemmel bir dii§iince sistemi. .. Aslmda in
sam kendinden gec;:iren giic;:liikler giic;:liisiiniin giicii, engin bilgisi, eri
§ilmez hikmet ve e§Siz dikka tidir ... 

islam, insan duygularma degi§ik olc;iide etkiler yapar. Bu et.kiler, 
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vicdam derinden sarsar, hisleri uyanr, gorti§leri a~ar. Neticede bu ilahi 
ger~ek, butun parlakhg1yla ruhun derinliklerinde kesinlik kazamr ve 
bedihi bir bi~im ahr. Daha da otede insan ruhtmun bir par~as1, bir cuz'u 
olur. insari ya§arken onunla birlikte nefes ahr, onunla birlikte hareket 
eder ve onunla birlikte durur. K1sacas1 hayatmm her anmda onu ya§ar. 

Bu etkiler degi§iktir. Bazan be§er gonliinu Allah'm kainat sayfala
rma sa~llmi§ olan ayetlerine ~evirir. Bazan her §eye hukmeden ezici ila
hi kudrete yoneltir. Bazan da Allah'm engin ve geni§ ilmine ... 

Kainat ... Allah'm bu buytik mucizesi ve aklllan yerinden oynatan 
e§siz kudret sergisi. .. 

Allah'm en buytik ayeti olan kainat, ak1llan hayrete dti§tiren ye
nilmez kudretinin arz yeridir. Lakin ah§kanhklar ve adetler sebebiyle 
ak1l, kainat ayetine ibret baki§mdan, azamet duygusundan yoksunla§I
yor, co§arak derinliklere ula§an deh§et verici duygular bozuluyor. Duyu 
organlan duyup gordfigu §eylere kar§l adeta aptalla§Iyor, her §eyin ya
mndan sanki orada hi~ bir §ey yokmu§ gibi ilgisiz gelip ge~iyor, ah§kan
hk geregi olarak ~evresindeki her §eyin, diledigi gibi halkeden yaratiCI, 
mubdi kudretin eseri oldugunu unutuyor. 

Bu ytice kuvvet ve kudretin eserlerine bir nazar edelim: Yerytiztin
de pe§pe§e ak1p giden mevsimlerin degi§mesiyle uzunluk ve k1sah~ de-
gi§en gece ve gunduz. . . ' 

Her gun dogup batan, bir giin bile bu hareketinden inhirat etme
yen gune§ ... 

Sanki k~ranllkta etraf1 gozetleyen, aralarmdaki uzakhga ragmen 
birbirlerine seslenen, gecenin karanhgmda sahnd1k~a panldayan ytl
dizlar ... 

Nerede isegorUlemeyecek derecede ku~uk bir kavis olarak gorun
meye ba§layan, yuzu aydmhkla doluncaya kadar devamh bir §ekilde 
buyuyen, guzel, sakin, ak1c1, donuk, ru'yams1 aydmhg1m yerytizune sa
Ian, sonra ba§lad1g1 gibi geri donup gorUlmeyecek derecede ku~ucuk bir 
~izgicik halinde ku~Ulen ve bo§lukta gizlenen ay ... 

Ku~ucUk ~ekirdekte biten, sonra bir kuvvetle yeri delen, ufac1k ye
§il yapraklar ~1karan bitkideki canlanma olay1. .. 

Dogar dogmaz annesini emerek ya§ayan yahut annesinin getirdigi 
besinleri yiyen, gagas1yla beslenmeyi ogrenen, annesinin pe§inde ya
va§ yava§ buyuyen ~eli:q1siz hayvanda, ku~ucuk yavruda geli§en hayat ... 

Hakikatmda canh ve hareket halinde bulunan, gortiniirde <<olii)) 
samlan kainatm katlan arasmda serpilmi§ hayat nizarm ... 

Milyonlarca sene takdir edilen uzun zamanlar boyunca yolundan 
k1l kadar §a§mayan, bir tek gezegeninde veya yildizmda dahi bir bozuk
luk meydana gelmeyen, ttim kainatm intizam i~inde yiirtimesini te'min 
eden, inceliginde. ak11lan §a§Irtan, parlakhgmda ruhlara deh§et veren 

· evrenin duzeni. .. 
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Zaman denen ~ey, onun hakikati, kiinhu ve id.rak edilmeyen ma
hiyeti. .. 

Varhgma yerle~tirilmi~ ince sistemleri, devamh gucu ve ya~aYI~I ile 
be§eri yaratik .. . 

insan yapiSmdaki bedeni, fikri ve ruhi faaliyetler . .. 
i~te bunlarm hepsi kainatta Allah'm ayetleridir. Onlardan her biri 

ba§h ba§ma birer mucizedir. Hepsinde bir azamet, bir heybet, bir buyii
leyici :te'sir vardir. Lakin uzaYIP giden adet ve ah§kanhklann te'siriyle 
insan, bu ayetlerin yamndan duygusuz ve dii~iincesiz olarak ge<;ip gider, 
bu ustiin san'at eserlerinden ibret almaz. 

islam -ruhu terbiye ederken- bu ayetlere yonelir, onlarm her bi-
risinden birer hayat diisturu <;Ikanr: · 

insanm, kainattaki ayetlere kar§I basiret goziinii a<;masi, bunlar
daki miibdi' kudret elini idrak etmesi i<;in Kur'an, ruhun biitiin sistem
lerini yakalar, onu ah~kanhk ve adetlerinden uyandmr, sanki yeni bir 
'olU§la kar§Ila§ffil~Casma bu ayetleri goniil aliCI bir iislub i<;inde insana 
yoneltir. 

Bu ger<;ekleri ifade etmekte Kur'an'm acib bir kudreti vard1r. Zira 
ruhu ah~kanhgmdan vazge<;irmek oyle samldigi kadar kolay bir i§ de
gildir. 

Ah~kanhk, nefsin yap1sma per<;inlenmi~ bir par<;adir. Bu par<;a, ne
fis i<;in zaruri ve ka<;Imlmaz bir vezife gorur. Binaenaleyh ruhun, duyu 
organlanmn ve sinir sisteminin deney, duygu, yer ve e§yadan muayyen 
§ekillere ah~mas1 lazimdir ki, yeni deneylere, yeni duygulara, yeni me
kanlara, yeni varhklara dogru h1zla yiiriisiin. Eger ah§karihk ve adet
ler olmasayd1; insamn biitiin hayati okumak, yazmak, konu§mak, he
sablamak vesaire gibi ah§kanhkla elde edilen i§lere sarfetmekte devam 
eder gider, ba~kaca i~lerle me§gul olmaya zamam kalmazdi. Boylece 
ah§kanhk ve adetlerin, ruhun yapiSmda ve bu yapmm geli~mesinde bir 
yeri ve ·Jazifesi vardir. 

Fakat ah~kanhk ve adetler <;ogu zaman kendi vazifelerinin otesine 
ge<;erek ruhun tiim yonelimlerini kendi te'sirleri altma ahrlar. Bu se
beble §Uurlar anlayi~SIZ hale gelir, i<;gozlem (kalb gozii) kapamr, fikir
ler donar. i~te o zaman ah~kanhk ilerlemeye bir engel, mutlulugu bozu
cu ve insan tabiatm1 hissizle~tirici bir saik olur. Bu durumda a<;Ilmasi ve 
hayati teneffiis etmesi i<;in ruhu dalmi§ bulundugu uyu~ukluktan uyan
dirmak lazimdir. 

Ruhta bu a<;Ilma ve uyanma meydana gelince, be§er tabiatmda ye
niden hayat verici bir te'sir husule gelir. Ger<;ekten ruh, bogulmaktan 
kurtulup nefes ald1g1 zaman etrafmda esen· gonill a<;Ici nesimi ahr ve 
cigerlerine kadar <;eker, <;iinkii o manen ve maddeten yenilerek ger~ek
ten bir hafiflik i<;inde serbest<;e dola~1r. 
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insandaki ruhi a~1lma ise bir baklma bU soylenenlere benzer, fakat 
O, daha km~at1c1 ve daha iirperticidir. Zira o, ruhi yapmm tiimiinu bar
sar, onu uyandlnr, ona canhhk verir ve heyatm1 yeniler. Artlk ona ge
len her dii§iince yeni, her duygu yeni, her deney canh ve enerji yiiklii
diir. 

insanda ilk olarak meydana gel en her §ey ne kadar giizeldir. ZiJ;:a 
o, canh, parlak, ruhi bir tecriibedir ... Sanki o, a~1k bir sinire dokunan 
yumu§ak bir temastir. i§te ondan miiteessir olan organ, bu dokunmay1 
his merkezine nakleder. f;jiiphesiz bu, mutluiuk verici, gonill ahc1 giizei 
bir harekettir, devamh yenilenerek hayata zenginlik, geni§lik ve zevk 
doldurur. 

Eger insan, her §eyi ilk meydana geldigi §ekilde ya§amaya mukte
dir olsayd1, ·i§te o zaman acizlik, ihtiyarhk ve tiikenmenin yoi buiama
yacagi devamh gen~ligi buiup ya§amaya muktedir olurdu ... 

Fakat o, zor bir i§tir, ~iinkii hayatm bitmeyen ac1Ian, zahmetleri, 
buna mukabil omriin kisallgi, mes'eielerin ~okiugu, bunlarm hepsi ener
ji ve ilgiyi tiiketiyor. 

Bunian ger~ek manada ancak Kur'an ele ahr ve ger~ekie§tirir. 

Kur'an biiyilleyici iislubu, ferahiatlci havas1, engin ve berrak manas1, 
kendine has sistemiyie insam ah§kanhk ve adetierinden kopanr, uyan
masi i~in onu sarsar, a~1k duyu organiarma hafif~e dokunur, tum bu, 
vurguian ve akl§Ian ile organiar bunu his ve idrak merkezine nakle
derek gerekli istifadeyi eide eder ve te~hizatm1 ahr. 0 sebeple insan ha
diseleri ve olu§lan sanki ilk vukuunda oldugu gibi ya§ar, bu ger~ekle
rin te'sirini ve acaib zevklerini tadar. 

insan Kur'an'da kainat ile sevimli, giizel devamh bir bulu§ma ha
linde ya§ar ... nefse tad veren, hissi zevklendiren, ruha mutluluk doldu
ran ve Allah'1 tesbih ederek serbest dola§masmi saglayan bir bulu§ma
dlr bu. 

Esasen Kur'an, zati itibanyla giizel ve ma'nevi zevklerle insam bii
riiyen bir kitabdir. Okuyan, onu bitmeden tekrar okumak ister. Onun 
i~indir ki bu bulu§ma, rUhun derinlikierinde ve kainatm yiiziinde dur
madan yenilenir ve bu oiu§ asia bitmez, tiikenmez, kendinden asia bi
rakiimaz. 

f;jimdi beraberce okuyahm Kur'an'dan §U ayetleri: 
<<Bilmez misin ki Allah; gokierde oianian da yerde oianiar1 da bi

llr. U~ ki§inin gizli buiundugu yerde, dordiincii mutlaka O'dur. Be§ ki
§inin gizli bulundugu yerde aitmc1 mutlaka O'dur. Buniardan az veya 
~ok olsuniar, nerede bulunurlarsa bulunsuniar, mutlaka Allah oniarla 
beraberdir. Sonra k1yamet giinii, oniara, i§ledikierini haber verecektir. 
Dogrusu Allah, her §eyi hakl5Iyla bilendir.» (Miicadele, 7) . 

Kur'an, kaibi bu duyguiara yoneittigi, onu derinden derine sarstlgi, 
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kalbde b1kniadan, kesilmeden olc;illii bir §ekilde yenilenerek canlanarak 
bu duygularla duyguland1g1 zaman, Allah ile be§er kalbi arasmda gece 
veya giindiiz hie; kesilmeyen, bir i§ veya bir duygu yahut bir dii§iincede 
irtibatlm yitirmeyen, gizli veya ac;1k i§lerde asla sekteye ugramayan yal
mzhkta veya taplulukta hayat devam ettigi miiddetc;e kat'iyyen kapma
yan bir bag kurar. 

Kalb, Allah'a c;e§itli §ekillerde baglamr: Hu§U.' ve takva ile, diinya 
i§lerinden her biz:inde murakaba ile sevgi ve iimitle, kaza ve kaderine 
bayun egmekle, O'nun nzasma teslim almakla baglamr. 

Hu§u' ve takva, Kur'an'm te'siri altmda kalan, O'nun dakunakll 
ifadeleriyle sars1lan, tavsiyeleriyle heyecanlanan mii'minin iki miihim 
vasf1d1r: (islam Terbiyesinin Metadu isimli eserimizin Ruhun Terbiyesi 
boliimiine bak1mz). 

i§te islam dii§iincesindeki uluhiyyet gerc;egi. .. Ve Allah kar§Ismda 
insan, kainat ve hayatm durumu ... Bu, yarat1c1ya halis ubudiyyet du
rumudur. Aym zamanda sevgi, itaat ve teslimiyyet ... Nimetleriyle ku
§atan Yiice Efendiye ve Yarat1c1ya s1gmma mutluluguna ermenin ver
digi teslimiyyet ... Burada, kin, nefret, inad ve c;atl§maya yer yak ... Kin, 
inad ve c;atl§ma, antik Yunan mitalajisinde ve aradan c;almarak §uural
tma a§Ilanan ve boylece arada kokle§en Batl kafasmda yer alabilir. 

«§iiphesiz ki; goklerin ve yerin yaratlh§mda, gece ile giindiizun de
gi§mesinde, insa~lara yararh §eylerle denizde aklp giden, gemilerde, Al
lah'm gokten indirip, yeryiiziinii oliimden sanra dirilttigi suda, her tiir
lii canhy1 arada yaymasmda, riizgarlarm degi§tirilmesinde, gokle yer 
arasmda emre haz1r bekleyen bulutta, elbette akleden bir kavim ic;in 
ayetler vard1r.>> (Bakara, 164) 

«Muhakkak ki Allah; taneyi ve c;ekirdegi yaratand1r.>> Oliiden di
riyi <;Ikanr, diriden de oliiyii <;Ikarandlr. i§te Allah budur. Nasll alup 
ta yiiz c;eviriyarsmiuz?» 

«Sabah yanp c;1karand1r. Geceyi bir siikun, giine§i ve aYI da vakit 
6lc;iisii k1lm1§tlr. i§te bu; Aziz, Alim alanm takdiridir.» 

«O'dur, Yildizlan yaratm1§ alan, karamn ve denizin karanhklarmda 
anlarla yal bulasmu diye. Ayetlerimizi bilen bir kavim ic;in uzun uza
diya ac;1klad1k.» 

«Ve O'dur, sizi bir tek nefisten yaratmi§ alan. Sanra bir karar yeri, 
bir de emanet yeri vard1r. Ayetlerimizi, anlayan bir kavim ic;in uzun 
uzad1ya a<;Ikladik.» 

ccO'dur, gokten su indirmi§ alan. Onunla her bitkiyi <;1kard1k. On
dan ye§illikler c;1kard1k. Ondan y1gm y1gm taneler, hurmalarm tamur
cuklarmdan sarkan salk1mlar, birbirine hem benzeyen, hem benzeme
yen iiziimlerden, zeytinden ve nardan bahc;eler yap1p c;1kanyaruz. Mey
vesine; bir meyve verdikleri zaman, bir de algunla§tlklan vakit bakm. 
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~iiphesiz ki bunlarda, iman eden bir kavim ic;in ayetler vardlr.>> (En'am, 
95-99). 

<cOliiden diriyi, diriden i:iliiyii 0 c;1kanr. Yeryiiziinii, i:iliimiinden son
ra 0 canlandmr. i§te siz de (kabirlerinizden) bi:iylece c;Ikanlacaksmlz.>> 

ccSizi topraktan yaratmi§ olmas1 O'nun ayetlerindendir. Sonra siz, 
yay1lmakta olan bir be§er oldunuz.>> 

ccKendileriyle huzura kavu§mamz ~c;in size kendi nefislerinizden 
e§ler yarabp, aramzda sevgi ve merhamet var etmesi de O'nun ayetle
rindendir. ~iiphesiz ki bunlarda, dti~iinen kavim ic;in ayetler vardlr.n 

ccGi:ikleri ve yeri yaratmas1, dillerinizin ve renklerinizin birbirine 
uymamas1 da O'nun ayetlerindendir. ~tiphesiz ki bunda bilenler ic;in 
aye'tler vardlf.>> 

ccGeceleyin uyumamz, gtindtiz de lutfundan nz1k aramamz, O'nun 
ayetlerindendir. ~iiphesiz ki bunlarda, kulak veren bir kavim ic;in ayet
ler vard1r.>> 

ccSize korku ve iimit vermek ic;in §im§egi gi:istermesi, gi:ikten su in
dirip, i:iliimden sonra, yeri onunla diriltmesi de O'nun ayetlerindendir. 
Dogrusu bunlarda, akleden bir kavim ic;in ayetler vardir.» 

((Gi:igiin ve yerin, O'nun emriyle ayakta durmas1 da yine O'nun 
ayetlerindendir. Sonra sizi bir c;ag1rmaya gi:irsiin, yerden hemen <;lkl
verirsiniz.n (Rum, 19-25) 

ccinsan yiyecegine bir baksm.n 
ccDogrusu Biz, suyu bol bol indirdik.>> 
ccSonra toprag1 iyiden iyiye yard1k.>> 
ccBi:iylece orada tane (ler) bitirdik.» 
cc U ziimler ve yoncalar ... '' 
ccZeytinlikler ve hurmah~lar ... » 

ccS1k ve bol agac;h bahc;eler.>> 
ccMeyveler ve mer'alar.>> 
ccSizin ve hayvanlanmzm faydalanmasi ic;in ... >> (Abese, 24-32) 
Bi:iylece· insanm, Kur'an'a gi:izlerini ac;arak, onu kucaklayarak, aza-

metini hissederek, bilyiik kiic;iik si:iyledigi her §eyde onu incele:Y"erek her 
ayetin i:itesinde cckudret-i kadirenyi ve her tedbirin arkasmdaki Yed-i 
Miibdi'i anlayarak ya§amas1 ic;in Kur'an, kainattaki ve insan nefsinde
ki ayetlerine kaql duygulan ikaz eder. 

Kur'an be§eri, Allah'm kainattaki miibdi' kudretine yi:inelttigi gibi, 
onu eliyle her i§i tutan, tek ba§ma her ttirlti tedbir ve iradeyi yiiriiten 
Kahir kudretine de yi:ineltir. 

Daha once Allah'm kainattaki ayetlerine insam yi:ineltme sistemi 
hakkmdaki delilleri naklettigimiz ic;in, bu yi:ineltme iizerine Kur'an'm 
pekc;ok olan delillerini nakletmeye ihtiyac1m1z yoktur. <;iinkii biz orada 
bunu sadece Kur'an'da tekrar gibi gi:iziiken §eylerin hakikatta tekrar 
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olmad1g1m anlatmak i9in yaptik. Onlar ancak dokunma ve te'sirin ye
nilenmesi i9in gereken bir ifade yenilemesidir. Her dokunma ve temasm 
kendine gore bir yeri vard1r. Ve yine her dokunmanm, aydmlatmada 
kendine has bir havas1 vard1r. Binaenaleyh biz, burada ayetlerden baz1 
pasajlar sunmakla yetinecegiz : 

«Goklerin ve yerin miilkiiniin ger<;:ekten Allah'a ait oldugunu ve 
sizin i9in Allah'tan ba§ka bir sahip ve yardrmc1 olmad1gmi bilmez mi
sin?>> (Bakara, 107). 
· «Allah O'dur ki; kendisinden ba§ka hi9 bir ilah yoktur. Hayy ve 
Kayyum'dur. O'nu dalgmhk ve uyku tutmaz. Goklerde ve yerde olan
larm hepsi de O'nundur. O'nun izni olmadan katmda §efaat edecek 
kimdir? Onlerinde ve arkalarmda ne varsa bilir. Diledigi kadarmdan 
ba§ka O'nun ilminden hi9 bir §ey kavrayamazlar. Kiirsisi gokleri ve ye
ri kaplami§tlr. Onlan koruyup gozetmek O'na ag1rhk vermez. 0 , oyle 
Ulu, oyle Yucedir.» (Bakara, 255). 

«G6klerin ve yerin yaratamd1r. Bir §·eyin olmasm1 isteyince, ona 
sadece «Ol» der, o da oluverir.» (Bakara, 117) 

«0, kullarmm tistiinde yegane mutasarnftlr. Ve o, Hakim'dir, Ha
bir'dir.» (En'am, 18) 

«De ki: Allah'm bizim i9in yazd1gmdan ba§kas1 bize eri§mez. 0 bi
zim Mevlamizdir. Onun i9in mii'minler Allah'a tevekkiil etsinler.» (Tev
be, 51). 

«Allah dilemedik9e, siz dileyemezsiniz.>> (insan, 30) 
Bunlarm hepsi bir tak1m ayetlerdir ki; kalbi, kainatm ve ruhun 

yap1smdaki bu biiyiik hakikata yoneltir: 
Tek ba§ma yaratlc1 ancak Allah'tlr. Her§eyi yalmzca idare eden de 

Allah't1r. i§leri yerli yerinde yapan da ancak Allah'tlr. O'nun kuvvetin
den ba§ka bir kuvvet, O'nun idaresinden ba§ka bir idare yoktur. Allah
tan gayn her §ey, ba§kalan hakkmda bir §eye malik olmak §6yle dur
sun bizzat kendileri hakkmda bile hi<; bir §eye malik degillerdir. Fayda 
ve zarar tek ba§ma Allah'm elindedir. Digerleri bir tak1m sebepier ve 
vesilelerdir. Hi9 kimse Allah'm izni olmadan bir ba§kasma zarar vere
meyecegi gibi fayda da te'min edemez. R1z1k da, onlara yeniden diril
me de, O'nun elindedir. «~am yiicedir, biitiin miilk elinde olanm. Ve 
0, her §eye kadirdir.>> (Miilk, 1) . 

Kalbi, Allah'm mubdi' ve kahir kudretine yonelttigi gibi Kur'an, 
semavat ve arzm ve ruhlarm i9inde bulunan her §eyi bilen ve yakala
yan, her §eyi ku§a tan ilmine de yoneltir: 

«G6riileni de, goriilmeyeni de bilir. Yiicelerin yiicesidir 0 .» 
«Aramzdan birisi ister sozii gizlesin, ister a91ga vursun, ister ge

ceye biiriinerek gizlensin, ister giindiiziin ortaya 91ksm, hie; fark yok
tur.>> (Ra'd, 9-10) 

Tefsir, C. X V, F : 541 
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ccGaybm anahtarlan O'nun katmdad1r. O'ndan ba§ka kimse bil
mez. Karada ve denizde olam da 0 bilir. Bir yaprak dii§mez ki; emu 
bilmesin. Yerin karanllklan i(_;indeki tek bir tane, ya§ ve kuru mtistes
na olmamak iizere, her §ey apa(_;lk bir kitabtadlr.» 

«O'dur, geceleyin sizi kendinizden ge(_;iren. Giindiiziin de ne yap
tlgmiZI bilir. Sonra sizi tekrar kaldmr. Ta ki, belirli bir ecelin hiikmii 
yerine gelsin. Sonra sizin donii§iiniiz O'nad1r. Sonra ne yaptigm1z1 size 
haber verecektir.n (En'am; 59-60) 

«Yere gireni, oradan (_;Ikam, gokten ineni ve oraya yiikseleni bilir. 
0; Rahim'dir, GafUr'dur.>> (Sebe', 2). 

«Onunla sizin i(_;in hurmallklardan, iiziimliiklerden nice baglar ve 
bah(_;eler yaptik ki, i(_;lerinde sizin i(_;in bir(_;ok yemi§ler vard1r. Onlardan 
yersiniz.» (Mii'miml.n, 19). 

«istersen sozii a(_;Iga vur, §iiphesiz ki 0, gizliyi de, gizlinin gizlisini 
de bilir.n (Taha, 7). 

<<Allah, sizi topraktari yaratmi§tlr, Sonra bir damla sudan, sonra 
da sizleri (_;iftler olarak var etmi§tir. Hi(_; bir di§i O'nun bilgisi olmadan 
hamile kalmaz ve dogum yapmaz. Bir omiirliiniin (_;Ok ya§amasi ve om
riiniin azalmas1 ancak kitabdadir. Muhakkak ki bu; Allah'a pek kolay
dir.» (Fatir, 11) 

«Ogulcugum, i§ledigin §ey bir hardal tanesi kadar da olsa, bir ka
yanm i(_;inde veya goklerde, yahut yerin derinliklerinde de bulunsa, Al
lah onu getirir (ortaya (_;Ikanr). Muhakkak ki Allah Latif'dir, Habir'dir.>> 
(Lokman, 16) 

Avrupa, Roma imparatorlugunun ve Yunan kiiltiiriiniin bir kalln
tlsidir. 

Kendisinin bir Avrupa'h oldugunu bilerek veya bilmeyerek daha 
hala Avrupa'mn materyalist medeniyeti ve fikri ak1mlan bu iki kay
naktan beslenmektedir. 

Yakm tarihinde A vrupa, Allah'1 tammada ve dini inan(_;larmda 
Roma ve Yunan dii§iincesini devam ettirmi§tir. 

Bir kere §Unu bilmek laz1md1r ki, Hiristiyanhgm kendi iilkesinde 
yay1lmasma ve Avrupa'hlarm gerek engizisyon mahkemelerinde ve ge-

• 
rekse Ha(_;ll seferlerinde a§m bir taassubla hareket etmelerine ragmen, 
daha hala baz1 garb dillerinde «Hiristiyan medeniyeti» olarak bahse·· 
dilmesine ragmen ... Evet, biitiin bunlara ragmen Avrupa, hi(_; bir zaman 
hakkiyla H1ristiyan olmami§tlr. 

Haytr, haytr. Hi(_; bir zaman Avrupa ger(_;ekten H1ristiyanhg1 kabul 
etmi§ degildir. H1ristiyanllgm biitiin kuvvet ve varhg1, Avrupa'lllarm 
kalblerini kiliselerde yumu§atmak, ruhlanm, miizik nagmeleri ve insa
m mesteden dualarla te'sir sahasma (_;ekmekten oteye ge(_;emez. Hiristi
yanhk, umumi hayata hiikmedemez. Yeryiiziiniin hi(_; bir meselesini ~6-

' . 
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zecek kudrette degildir. in.sanlar kiliseyle olan baglanm kopardtklan 
zaman, Htristiyanhktan pkarak eski Yunan ve Roma putperestligine 
donerler. Fikir ve dti§tincelerini, te§riat ve nizamlanm velhas1l saptk, 
materyalist medeniyetin butun ihtiya(_;lanm bu kaynaktan ahrlar. 

Her nastlsa, yunanhlarm tann dti§tincesi avrupa'hlarm §Uuraltmda 
veya ba§ka bir ifade ile htristiyanllk k1hf1 i(_;inde varhgm1 devam ettir
di. Avrupa'hlarm kalblerini kendine dogru (_;ekerek ... Dini hislerinin 
derinliklerinde silinmez izler b1rakarak ... 

~u halde Yunan efsanesindeki, tann dti§tincesi veya ilahlar mef
humu nas1l meydana geldi? Biz burada, butun Yunan mitolojisini an
latacak deg~liz. ilahlarm tasvir ettikleri o gtilun(_; manzaray1 sunacak 
degiliz. Fevkalade kuvvete sahip be§er telakkileri olmakla beraber, ne
fisleri (_;irkin duygularla en basit insanlarm bile sakmd1klan igren(_; sa
ptkhklarla doludur. Biz sadece «ilim» mevzuu ile. yakm alakas1 olan bir 
tek efsane uzerinde duracagtz. Mukaddes ate§i ~alan Promete'den bah
sedecegiz. 

Bu efsane, in.sanlarla ilahlar arasmdaki munasebeti kin ve husu
met dolu daimi bir (_;atl§ma olarak tasvir ediyor. Evet, merhamet duy
gularmdan, §efkat ve dostluk baglarmdan hi(_; bir eser gortilmeyen bir 
alaka olarak . .. Alevleri kesilmeyen, tekrar tekrar tutu§arak buyuyen 
bir (_;atl§ma olarak. 

<;atl§ma, mukaddes ate§in, yani <dlim)) ate§inin uzerine oturmak
tadtr. <;unku insanlar kainatm butun esranm ogrenmek ve boylece ilah
larm seviyesine yukselmek i(_;in bu ate§i galmak istiyorlardL ilahlar ise 
yerytiztinde tek hakim kuvvet olarak otoritelerini devam ettirebilmek 
i(_;in, insanlann bu ihtiraslanm §iddet ve nefretle reddediyorlardL 

insanlarla Allah arasmdaki munasebetin mahiyeti i§te budur. Av
rupa'lllarm zihinlerine yerle§erek fikir ve dti§tincelerini hi(_; bir ele§ti
riye tabi tutmadan istedigi tarafa (_;eken alakanm gergek ruhu i§te bu 
§ekilde tezahur etmektedir. insanlara Allah'm me§iyyeti i:>ntinde boyun 
egdiren tek husus, aciz olU§landlr. Fakat insanlar bu durumlarmdan 
hi(_; memnun degillerdi. Acizlikleri kar§Ismda bir turlu susam1yorlardL 
«ilim» ve «kuvvet» istemenin daimi ~lrptm§I igindeydiler. Surekli bu 
aczi yenmek igin (_;ah§1yorlard1 veya - kendi lisanlanyla- tabiat kuvve
tini ezmek istiyorlardl. Yahut da -§uuraltl lisanlanyla- kainatm es
ranm «(_;ekip almak» arzu ve emeliyle ya§tyorlardL Evet, kendilerinden 
mukaddes ate§i almak i(_;in, gah§tlklan eski putperest ilahlardan kaina
tm esranm ogrenmek i(_;in ~lrplmyorlardl. 

Garphlar, kalblerinin derinliklerine yerle§en veya ba§ka bir ifadey
le §Uftraltlarma yerle§en bu gizli kuvvet sayesinde «ilminn atmi§ oldu
gu her adtmm, insam bir derece yiikseltirken ilah1a.n da bulunduklan 
mevkiden a§agtya indirdigini hissediyorlardL 
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Boylece <;ati§ma bir daire <;izerek devam ediyor .. . ilmin geli§en fii
tuhatl, ilahlan kii<;iiltiirken insanlan yiikseltiyor, yuceltiyor. Boylece 
ilmin 'elde ettigi her yeni fiituhat, ilahlann durumunu al<;altlrken in
sanlann durumunu yiikseltiyordu. Nihayet istenen ve Batl insanmm 
dart gozle bekledigi an geliverdi. Evet insanm, hayati bizzat «yaratti
gv> ve kendisinin tann durumuna donti§ttigu an geliverdi. (Peygam
berden iktibaslar adll eserimize bakm1z.) 

Birbirinden tamamen farkll, kesin olarak ayn ve z1d iki durum ... 
Allah'm kar§Ismda Avrupa'mn ve islam'm durumu ... Biz burada bo
zuk, putperest Grek inancmm yer ettigi gonilllerde meydana gelen kriz, 
1ztlrab, <;atl§ma ve tutars1zbklar ile islam inancma baglanan gontille
rin eri§tigi huzur, giiven ve emniyeti kar§Ila§tlrma geregini duymu
yoruz. 

( .... ...... ... .. .. . ) 
islam dti§tincesine gore, Allah'm iradesinden dogan evren, insan

la hemdem olan, kar§Illkll anlayi§ ve diyalog i<;erisinde bulunan, dost, 
arkada§ ve yakm bir evrendir. Gokyuzu I§Iklarla siislenmi§ti. 

<< Andolsun ki Biz, yere en yakm gogu kandillerle donattlk.» (Mtilk, 5) 
Buradaki «siislemen deyimi, son derece duygulandmc1d1r. Bunun

la, evrenin yaratlc1smm, yaratt1g1 §eylerin guzel olmasm1 istedigi ve 
guzelligin bu evrenin yap1smda koklu bir bolumu olu§turdugu ifade 
edilmektedir. 

insanm i<;inde ya§amak durumunda oldugu evren, Allah tarafm
dan, insamn hayatma elveri§li duruma getirilmi§ ve her turlu istegini 
kaqilaYICI §artlarla yaratilmi§tlr. 

c<Andolsun ki Biz, yere en yakm gogu kandillerle donattlk. Onlarla 
§eytanlarm ta§lanmasm1 saglad1k. Ve onlara 91lgm alevli azab1 ha~ar
ladik .>> (Mtilk, 5) 

<<Andolsun ki; sizi yeryuzune yerle§tirdik. Ve size orada ge<;imlik-
ler yarattlk. Ne de az §'iikrediyorsunuz?n (A'raf, 10) • 

<<Onlar sars1lmasm diye yeryuzune sabit daglar yerle§tirdik. Dog
ru yolda gitsinler diye orada geni§ yollar a~tlk .>> (Enbiya, 31) 

<< 0, yerytizune sabit daglar yerle§tirdi ve orada bereketler yarattl. 
Ve onda arayanlar i<;in dart gtinde e§it g1dalar takdir etti.» (Fussilet, 10) 

«Size yeryuzunu boyun egdiren 0 'dur. 0 halde onun s1rtlarmda 
yuruytin. O'nun nzkmdan yeyin, nihayet donti§ O'nad1r .>> (Mtilk, 15) 

Gok ve yeryuzu, i<;inde ta§Idiklan buttin varllk ve e§ya ile ir.sanm 
ya§amasi i<;in haz1rlanm1§tlr. Onda bulunan her §ey, insanm hayatma 
yard1mc1 olmaya <;ah§makta ve Allah'm yerytizundeki <<hilafetni gorevi
ni kolayla§tlrmaya gayret etmektedir: 

«Gtine§i I§Ik, ay1 nur yapan; Yillarm say1sm1 ve hesabl bilmeniz 
i<;in aya konak yerleri dtizenleyen O'dur .. Allah, bunlan ancak hak ile 
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yaratmi§tlr. Bilen insanlar ic;in ayetlerini uzun uzad1ya ac;1klar.n (Yu
nus, 5). 

«GOklerde onlan, yerde onlan, hepsini size miisahhar k1lm1§tlr. El
bette ki, du§unen.bir kavim ic;in bunda ayetler vard1r.n (Casiye, 13). 

«Allah; gi::ikten su indirir de onunla yerytiztinu i::ildukten sonra tek
rar diriltir. Muhakkak ki bunda, dinleyen topluluklar i<;in ayet vard1r.» 

«Sizin i<;in hayvanlarda da ibret vard1r. Onlarm kannlanndaki fl§kl 
ile kan arasmdan; Size ic;enlerin bogazmdan kolayhkla ge<;en, dupdu
ru sut ic;iririz.» (Nahl, 65-67.) 

«Taze et yemeniz, giyineceginiz sus e§yamzl <;1karmamz ve Allah'
m bol nimetinden istifade etmeniz i<;in denizi musahhar k1lan O'dur. 
Gemilerin onu yara yara gittigini gi::irursun. O'nun Iutfunu aramamz 
ve §Ukretmeniz i<;indir, belki §UkredersiniZ.>> 

«Yeryuziinde sars1lmayasm1z diye, sabit daglar, nehirler ve yollar 
koymli§tur ki onunla, dogru yolu bulas1mz.» 

<ci§8.retler de. Y1ld1zlarla da, onlar yollanm bulurlar.n (Nahl, 14-16) 
Bunun i<;in, tum varhklar insanm «dostnudur. Onunla y.ardlmla

§lr, ona iyi davramr ve §efkat gi::isterir. insanla «varhknlar arasmda kin 
ve nefret, du§manhk ve uyu§mazhk bulunmaz. insanla uyu§an bu gu
zel varllkla:r aym zamanda dU'§'iince ve idrak sahibi olan canh yaratlk
lardlr. 

«Sonra gi::ige yi::ineldi ki, o duman halindeydi. Ona ve yere dedi ki: 
isteyerek veya istemeyerek ikiniz de gelin. ikisi de dediler ki: isteyerek 
geldik. >> (Fussilet, 11) 

«Y1ld1zlar ve agac;lar da O'na secde ederler.>> (Rahman, 6) 
Aynca bu evren, dengeli ve uyumludur. Onda bulunan her§ey ya

mlmaz ve §a§maz i::il<;Ulerle i::ilc;Ulmu§ ve disiplin altma ahnml§tlr: 
«Biz her §eyi, bir i::il<;uye gore yarattlk.» 
<eMuhakkak ki sizin Rabb1mz; gi::ikleri ve yeri altl gtinde yaratan, 

sonra Ar§'a hukmeden Allah'tlr. Gunduzu; durmadan kovalayan gece 
ile burur. G'iine§, ay ve ytld1zlar O'nun emri ile musahhar kilmmi§lardir. 
Bilin ki; yaratma da, emir de O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah'm 
§am ne yucedir.n (A'raf, 54) 

<<Gerc;ekten Biz emaneti gi::iklere, yery:Uziine ve daglara sunduk da 
onlar bunu yiiklenmekten c;ekindiler. Ve korkup titrediler. Onu insan 
yUklendi. Dogrusu insan, pek zalim ve pek cahil oldU.>> {Azhab, 72) 

Aynca bu evren, «hakn ile yaratllmi§tlr. Onun yaratlh§mda «hakn 
olmayan, bo§ ve anlams1z hi<; bir §ey bulunmad1g1 gibi «tesaduf» ve «uy
durma» da yoktur: 

«Biz gi::ikleri, yeri ve ikisinin arasmdakileri oyun ve oyalanma ol
sun diye yaratmad1k.» (Duhan, 38) 
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«Gokleri, yeri ve aralarmdakini ancak hak ile yarattlk.» (Hicr, 85) 
<<Allah gokleri ve yeri hak ile yaratmi§hr. Ta ki her nefis, hem de 

herkesi zulme ugrahlmaks1zm kazancma gore kar§IhK gorsun.» (Ca
siye, 22) 

Burada ((Fi Z1lal'il-Kur'ann tefsirinden, Kur'an'm kainata i§aret
lerini gosteren baz1 bolUmler aktarmay1 uygun goruyoruz: 

((Gune§ de, ay da bir hes~b iledir.n (Rahman, 5) 

Oradaki ince olc;u, muntazam olu§ ve hareketler, insan kalbini deh
~et ve urpertiyle doldurur. insana buradaki i§aretin buyuklugunu ve 
kapsad1g1 derin gen;ekleri anlatlr. ~iiphesiz ki giine§, gokyiiziinde bulu
nan cisimlerin en biiyiigu degildir. insanlarm heniiz hududunu bile 
bilmedikleri fezada milyarlarca y1ld1z vard1r. Ve bu y1ldizlardan birc;ogu 
giine§ten c;ok daha biiyiiktiir. IslSl ve l§lgl daha c;oktur. BU.yiik ayi'da
ki Cirius yild1z1 giine§ten yirmi kat daha ag1r, I§lgl da giine§in l§lgmdan 
elli defa daha fazlad1r. · 

Arcturus y1ldizmm hacmi ise giine§in hacminin seksen kat1, I§lgl 
giine§ten bin kat daha fazlad1r. Siiheyl yild1z1 ise giine§ten iki bin be§ 
yiiz defa daha kuvvetlidir. Vs .. . Vs .. . 

~u kadar var ki, bize nisbetle, en onemli y1ld1z giine§tir. <;unkii bi
zim gezegenimizin sakinleri giine§in l§lgmda ya§ar, lSlsmdan istifade 
eder, cazibesine kap1llrlar. Ay da boyledir. Diinyam1zm bir kuc;uk uy
clusudur ama diinyanm hayatmda kuvvetli te'sirleri vard1r. Denizler
deki med ve cezir olaymm en biiyiik amilidir. 

Giine§in hacmi, 1s1 derecesi, bizden uzakhg1, ta'kib ettigi yoriinge, 
keza, aym hacmi diinyaya uzaki1g1 ve yoriingesindeki hareketleri son 
derece ince bir olc;ekle, en miikemmel §ekilde olc;iilup hesablanmi§; yer
yiiziinde hayatm gen;ekle§ebilmesi ic;in yapt1g1 etkiler dikkate almmi§
tir. Aynca uzaydaki diger yildizlarla alan ili§kisi de gayet iyi hesablan
mi§tlr. 

Biz bu ince hesabm, iizerinde ya§ad1g1miz gezegenle ve bu gezeg~n
deki canhlarla ilgili baz1 noktalan ele alahm: 

Giine§in diinyam1za ortalama uzakhg1 92,5 milyon mil civannda
dlr. (Yakla§Ik olarak 142.500.000 Km.) Eger giine§ bundan biraz daha 
yakm olsayd1; yeryiizii tutU§Ur, erir veya uzaya yiikselen bir buhar ha
line donii§iirdii. Bu uzakhk biraz daha fazla olsayd1, yeryiizunii buzlar 
kaplar ve ne kadar canll varsa oliirdii. Bize ula§an giine§ l§Igi, gune§in 
ISISimn iki milyonda birini a§maz ve ancak bu derece kiic;iik 1s1 mikda
n bizim hayat1m1za elveri§lidir. Eger biiyiikliigu ve parlakllgiyla ~i'ra' 
yildizl, bize giine§ kadar yakm bulunacak olsayd1; yer yuvarlag1 buhar 
haline gelir ve yok olurdu . Aym da, uzakhk ve hacim yonunden yeryti
ziine etkisi bu §ekildedir. Eger ay §imdikinden biraz daha buyiik olsay-
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ch, ~ekim giicii sebebiyle yeryiizii denizleri tufana donii§iir, su baskm
lanna sebep· olurdu. ~a yet Allah'm bir kll kadar da olsa §a§maz olc;iisiiy
le bugiinkii yerinden diinyarruza biraz daha yakm bulunsaydi, netice 
yine aym olurdu. 

Giine§ ve aym c;ekim giiciiniin ise yeryiiziiniin dengesinde ve akil
lan durdurucu bir feza bo§lugundaki hareketlerini kontroliinde ayn bir 
yeri vard1r. i~inde bulundugumuz giine§ sistemi, aklllan durduran bu 
bo§lukta saatta yirmi bin millik bir h1zla, Lyr burcundaki Vega Yildizl
na dogru hareket etmektedir. Buna ragmen milyonlarca Yild1z, bu aki§ 
esnasmda birbirleriyle c;atl§mamakta, c;arpl§mamaktadlr. 

Korkunc; feza bo§lugunda, hie; bir Yild1z, kendi yoriingesinden bir 
kll paYl aynlmaz. Hacim ve hareket halindeki denge ve nizam, en ufak 
bir §ekilde bozulmaz. Ne dogru soyliiyor, (<Giine§ de ay da bir hesab ile
dir.» buyuran yiice Allah ... 

«Bitkiler ve agac;lar O'na secde eder.» 
Bir onceki ayette, evrendeki biiyiik olc;ii ve hesaba i§aret edilmi§ti. 

~imdi ise evrenin hareketlerine deginilmektedir ki, bu:hlar son derece 
duygu yiiklii gerc;ekleri ihtiva etmektedir. 

~iiphesiz ki, bu mevcudatm ilk kaynagmm onu yoktan var eden 
yaraticiSiyla, bir ibadet ve kulluk irtibatl vard1r. Bitki ve agac; bu ili§
kinin iki ornegini olu§turur. Metinde gec;en (Necm) kelimesini, baz1 tef
sirciler, <<gokteki YildlZ;> bazllan da «agagn §eklinde manalandmr. ister 
oyle, ister boyle olsun, ayetin i§aret ettigi nokta aymd1r. Ve bu kainatm 
hareket ve yoneli§lerini gostermektedir. 

Evren, hayat ve ruh sahibi bir yaratlktlr. Bu ruhun §ekli ve gorii
niimii, hayat derecesi, varhktan varhga degi§ir aina· gerc;ekte hep bir
dir. Be§er kalbi, eski c;aglardan beri evrende canlanan hayat gerc;egini 
idrak etmi§; kainatm ruhuyla, yaratlCISina yoneldigini ic;ten gelen bir 
ilhamla anlami§tlr. Ne var ki bu gerc;egi~ duyularm ve tecriibelerin 
mahkl1mu bulunan s1mrh ak1lla olc;meye kalki§mca onu kaybetmi§ ve 
gormez olmu§tur. Son zamanlarda evrenin yap1Smda goriilen <<birlikn 
gerc;egini tekrar yakalarrn§sa da, onu ruhi realitelerinden habersiz oldu
gu ic;in hala c;ok uzaklarda doniip dola§maktadir. 

Bugiin ilim, kainat binasmm temel yap1smm «atomn oldugunu, 
atomun ise gerc;ekte «l§lkJJtan ibaret bulundugunu kabul etmektedir. 
ilmin egilimine gore, evrenin ana prensiblerinden birisi «hareket>>tir. Ve 
harekette evrenin biitiin varhklan ortaktlr. Oyleyse bu hareket ile ev
ren nereye yonelmektedir? 

Kur'an d}.yor ki: 
Evren, oziindeki hareketle, kendisini yaratana dogru yonelmekte

dir. As1l ((hareket)) budur. Bu hareketin di§a akseden tarafl, «ozniiniin 
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ifadesinden ba§ka bir §ey degildir. Kur'an-1 Kerim, birt;ok ayetlerinde 
bu cchareketne deginmektedir. i§te btmlardan bazilari: 

«Bitkiler ve aga<;lar O'na secde ederler.» (Rahman, 6) 
\<Yedi gok, yerytizti ve it;inde bulunanlar; O'nu tesbih ederler.>> 

O'nu hamd ile tesbih etmeyen hit;bir §ey yoktur. Ama siz, onlarm tesbih
lerini anlamazsm1z.» (isra, 44) 

«Gormedin mi ki, goklerde ve yerde bulunanlar, saf saf ut;an ku§
lar Allah'1 tesbih etmektedir. Her biri kendi duasm1 ve tesbihini bilir.» 
(Nur, 41) 

Bu gerc;;egin dti§tintilmesi, evrenin dua ve tesbihinin izlenmesi, in
san kalbine bamba§ka bir huzur verir. Ve insana, c,;evresinde bulunan 
her §eyin canll duygulara sahib oldugunu, kendisiyle birlikte yaratam
na yoneldigini bildirir. Ve o zaman insan, e§yanm ruhuyla hemdem 
olur. Onlarla dti§tip kalkar ve dost olur. Bu i§aretler t;ok uzaklara ve 
derinlikler·e temas etmektedir. 

Bunlar gokte, yortingelerinde, durmadan devreden, gizlenen ve 
meydana c,;1kan y1ld1z ve gezegenlerdir. Bunu ifade ic;;in kullamlan de
yim, gizli yuvalarma. giren, t;Ikan ceylanlarm zarif hareketlerine ben
zetilmektedir. Aym zamanda bu ytld1zlarm zarif, gtizel ve pa;rlak du
rumlarma ve hareketlerindeki tisttinltiklere de i§aret etmektedir. Giz
lenmede, meydana <;;Ikmada, seyirde de gortilen §eylerdir bunlar ... ifa
desinin manasl kadar, musikinin gtizel etkisirii duymaktaylz: 

«Kararmaya ba§layan geceye andolsun.» 
Kararma anlamma gelen kelimedeki ses titre§imi, gece hayatma 

i§aret etmektedir. Gece genel durumuyla ve gortilmeyen · hareketleriyle 
sanki boyle sesler c,;1karmaktad1r. Bu deyim, son derece dti§tindtirticti ve 
hayret verici anlamlan akla getirmektedir. 

Aym durumda «Agarmaya ba§layan sabaha andolsun» ayetinde de 
bunu daha canll olarak gormekteyiz. Sanki sabah, nefes allp veren bir 
canlld1r. Her canllya sirayet eden l§Iktan nefesler, hayat ve harekettir. 
Oyle zannediyorum ki, Arap dili, her ttirlti ifade zenginligine r~gmen, 
sabahl dile getiren bu deyimin benzerine sahib degildir. Gormesini bilen 
rUhlara, fecrin manzaras1, sanki nefes allp verdigi gortintimti vermek
tedir. 

Tasvirin glizelliginden zevk alabilen herkes, Allah'm §U ayetindeki: 
«Gtindliz gizlenip geceleri hareket eden gezegenlere andolsun.>> 
ccKararmaya ba§layan geceye andolsun. Agarmaya ba§layan gtin-

dlize andolstin .)) anlatim tisttinltiglintin ve edebi zenginligin, evren
deki olaylann kendisine sundugu tisttin gerc,;ekleri ta§Id1gm1 teslim 
eder. Bu, son derece zarif ve gtizel zenginlikler, §airane ruhlara, kat kat 
ilham vermektedir. 
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. Modern ilmin de ke§fetmi§ bulundugu evrendeki engin nizamm ta
biatim bilip anlayan ki§iler deh§ete kap1hr, kendHerinden ge~erler. An
cak §Unu belirtelim ki, kainattaki goz ahc1 ger~ekleri gormek i~in bilgin 
olmaya gerek yoktur. Qiinkii Yiice Allah lutfederek, insanlara, daha 
bakar bakmaz, bu kainattan ilham alma ve onunla kar§Ihkh konu§ma 
giiciinii vermi§tir. Be§er kalbi, kendisini ona verircesine yoneldigi za
man, bu evrenin ak1llan durdurucu giizelliklerini kolayhkla ahr. Ve 
bu seslerle, iki canlmm konu§masi gibi konu§ur. Bu varhklar alemindeki 
aklllan durdurucu ve hayret verici ger~ekleri ogrenmeden de, bilerek 
gozetlemekle bunlan yapabilir. 

Bunun i~in zaten Kur'an insanlan, bu evreni gozlE!meye ~agmyor. 
Hayret ve garibliklerini izlemeye davet ediyot. Qiinkii Kur'an, biitiin in
.sanhga hitab etmektedir. Her ~agdaki insana ... Ormanda sessiz bir ha
yat ya§ayan, ~oliin derinliklerine gomiiliip gidenlere oldugu gibi site
lerde ya§ayan, denizlerde gezinen insanlara da hitab etmektedir. Kur'
an, okuma yazma bilmeyen, bir harf yazmasml dahi beceremeyen bil
gisiz insanlara oldugu ).{adar astronomi bilginine, fizik alemine ve dii
§iiniire de seslenmektedir. Her birisi, Kur'an'da arad1gm1 bulur. Ve ken
dini evrene baglayan ger~ekleri goriir. Kalbinde dii§ii.nce uyand1ran ve 
.sevin~ veren hakikatlan da ... 

Bu evrenin ana plamnda ((miikemmellik» kadar <<giizellik» unsuru 
da gozoniinde buluridurulmu§tur. Hatta diyebiliriz ki, ·mukemmellik ve 
giizellik, bir tek ger~egin iki ayn goriiniimiinden ba§ka bir §ey degildir. 

Bu kainattaki ((miikemmelfikn, ccgii.zellik)) derecesine ula§Ir. Bunun 
i~in zaten Kur'an, ccgoklerin miikemmeligi»nden sonra ccgiizelligine)) de 
dikkatleri ~ekmektedir : 

<<Andolsun ki Biz, yere en yakm olan gogii kandillerle donattik.n 
((Yere en yakm olan gokn de ne demek. Bu deyimle, belki de diinya

miza en yakm yerde bulunan ve bu Kur'an'm hitabma mazhar olan 
diinya yerlilerinin hayatma yakm sema kasdedilmektedir. Ve belki de 
burada i§aret edilen ((kandillern, ~1plak gozle goriilen ve diinyaya yakm 
olan J1ld1zlard1r. Boylece bu ifade· dikkatleri gokyiiziine c;eken ayetlere 
muhatab insanlarm kabiliyetleriyle hemahenk olmaktad1r. Yeryiiziinde 
ya§ayan insanlar, gokyiiziindeki varhklan gorebilmek ic;in yalmz c;1plak 
goze sahib idiler. Semay1 siisleyen parlak cisimleri ancak gozleriyle go
rebilmekteydiler. 

Gokyiiziindeki ylld1zlarm manzaras1 gerc;ekten giizeldir. Bunda §tip
he yok ... Oyle bir giizellik ki kalbleri biiyiiliiyor. Vakti degi§tikc;e rengi 
degi§en ve her an yenilenen bir giizellik ... Sabahtan ak§ama dogudan 
batiya kadar bamba§ka bir giizellik ... Mehtaph geceden karanhk gece
ye; parlak gokyiiziinden, bulut dolu, yagmur dolu semaya kadar, her 
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biri ayn guzellikte bir manzara .. ·. An be an degi§en, bir bakl§tan di
gerine, bir a~1dan oburune gore ~e§itli manzaralar arzeden bir guzel
lik .. . Bu guzelliklerle dol_up ta§maktadir zihinler ... 

Bir yana <;ekilmi§ I§Ilday1p duran §U ku~ucuk y1ldiz, sanki guzel 
bir goz gibi sevgiyle ~ag1rmaktad1r kar§lsmdakini ve goz k1rpmaktad1r ... 

Obur tarafa ~ekilmi§, yalmz kalmi§, tek ba§ma iki gok cismi. .. 
Sanki kalaballktan kurtulmu§, fis1lday1p durmaktadlr. 

Otede, ust uste yigilml§ ve serpi§tirilmi§ §U y1ld1z topluluklan ... 
Gokyuziindeki ihtifalin sevimli bir halkas1 gibidir ... Bir bayram gece
sinde arkada§ olan, birle§ip aynlan yolda§lar misali ... 

Bir gece, yeryuzunu aydmlatlp parlakllk sa<;an, bir gece soniip so
nup giden, ba§ka bir gece yuvarlana yuvarlana kmlan, bir gece yeniden 
hayata atllan ve ba§ka bir gece de diirUliip yoklugun i<;ine dalan bir 
faniyi and1ran ay ... 

Goziin gorebildigince, bo§luklarma uzamp gittigi ve derinliklerini 
goremedigi bu engin feza.... · · 

Hep guzellik ... insanm, i~ine ~ekip ya§ayabilecegi ama dile getir
mek i~in anlatacak soz ve ifade bulamad1g1 guzellik ... 

Kur'an, n1hlan gogiin giizelligine, evrenin guzelligine ~evirmekte
dir. <;iinku varllktaki giizelligi kavraymca varllklan yaratanm giizelli
gini kavramak daha kolay ve daha dogru olur. i§te bu idraktir ki, in
sam ula§abilecegi en iistiin ufuklara gotUriir. <;unkii o zaman, ebedi 
hayatm, kendisi i~in hazlrladlgl giizellik ve enginliklerle dolu bir alem
de, yeryiiziiniin her tiirlii §aibesinden ve basitliklerinden uzak, o iistiin 
noktada ya§ayabilme imkanma erer. ~iiphesiz ki be§er kalbinin en mut
lu oldugu anlar, kainattaki ilahi giizelligi ve yarat1c1 kemali goriip sey
rettigi demlerdir. <;iinku o anlar, dogrudan dogruya, ilahi giizellige ula§
mak ve onunla kucakla§mak i~in hirer giri§ ve haz1rllk mahiyetindedir. 

En biiyuk yaratlh§ mucizesi olan hayat, tUm bi~im ve §ekilleriyle 
bamba§ka bir giizellige sahibtir. Kur'an i§te gonlU bu giizelliklere ~ek
mekte ve bu varllklar alemindeki bitki, hayvan ve kU§ gibi diger canll
larla insan. arasmda <;ok yakm ili§kiler kurmaktad1r: 

((O'dur, gokten su indirmi§ olan. Onunla her bitkiyi ~1kard1k. On
dan ye§illikler <_;1kard1k. Ondan y1gm y1gm taneler, hurmalarm tomur
cuklarmdan sarkan salknnlar, birbirine hem benzeyen, hem benzeme
yen iiziimlerden, zeytinden ve nardan bah<;eler yap1p <_;1kanyoruz. Mey
vesine; bir meyve verdikleri zaman, bir de olgunla§tlklan vakit bakm 
~iiphesiz ki bunlarda, iman eden bir kavim i<;in ayetler vard1r.)) (En'
am, 99) 

Burada bir hayat panaymyla kar§l kar§Iya bulunuyoruz. Bu pana
yirda her <;e§it bitki var. Degi§ik renkte, degi§ik bi<;imde ve ayn ayn. 
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Hepsi birbirinden giizel, hepsi birbirinden siislii. Her §eyin dapdalu da
gihp ca§tugu bir panay1r. insan duygusu, bu degi§ik giizellikleri birbiri 
ard1 s1ra yakalamaya, kavramaya, daya daya seyretmege, sanra bir di
geriyle kaqila§tlrmaya <;ah§Iyar. ~urada uzun, goge dal salmi§ bir aga<; 
var. Orada dallan yere degecek, salk1m salk1m salmml§, birbirine ben
zeyen ve benzemeyen aga<;lar. Hepsinin de meyv·esi var. Ve biitiin mey
veler algun. Hem goze zevk veriyar, hem damaga tad ... Ayet-i kerime 
insanlan: «Bir meyve verdikleri zaman, bir de algunla§tlklan vakit.» 
anlara bakmaya davet ediyar. Burada insanm hissen dalup ta§tlgi bu 
tatll yiyecekler sergisinde, ozellikle bir meyve verdigi zaman, bir de al
gunla§tlgl zaman dikkatleri anlara <;ekmektedir. Diger yerlerde: 

«Size nz1k alarak verdiklerimizin temizlerinden yeyin.n (Taha, 81) 
derken burada oyle demiyar. Degi§ik bi<;im ve tiirden tatll meyvelerle 
dalu bu sergiyi gezdirdikten sanra; yeyin, demiyar da «bakm.» diyar. 
Evet. ~u canhllk dalu evrende serpi§tirilmi§ alan giizellige bakm. Bu 
tat11, uyumlu, hareket dalu, tabii tabladaki giizellige bakm da zevk alm. 
Buradaki giizellik, ruha g1da veren bir gaye ile sergileniyar. <;iinkii bu
rada maksad, bedenlefin g1dasmdan once ruhu g1dalandirmaktlr. 

«Hayvanlan da yaratmi§tir. Onlarda sizi lSitacak §eyler ve bir<;ak 
faydalar vard1r. Onlarm etlerinden yersiniz. Ak§amleyin getirip sabah
leyin salarken anlarda sizin i<;in bir giizellik vard1r.» (Nahl, 5-6) 

Burada «hayvanlarnm pek<;ak faydalan a<;1klanmaktad1r. Bu fay
dalan Allah, insanlara a<;Ikhyar ki nimet ve lutfuna §iikretsinler. La
kin yalmzca duygusal faydalar degil sozkanusu edilen . .. Aksine a<;Ik
<;a bu hayvanlardaki «giizellik» unsuruna dikkatler <;ekiliyar. Evet : 

«Ak§amleyin getirip, sabahleyin salarken.» Size zevk veren giizelli
ge . .. Giizel, bu evrenin ve canhlarm ana yap1smda koklii bir unsurdur. 
Aranan ve goriilmeye <;ah§Ilan bir unsur . .. insanlarm anunla zevklen
dikleri ilahi bir lutuf ... ~iikretmeleri ve ibadet etmeleri i<;in Allah Teala 
anlan insanlara hem veriyar hem de hatlrlatlyar. Buradaki «giizellikn 
unsuruna i§aretin islam'm varhk dii§iincesiyle yakmdan ili§kisi bulun
dugu dikkatlerden uzak degildir. Dagrusu, bu varhklarm derinliginde 
giizellik unsuru <;ak derin bir yer i§gal eder. Canh ve katl her varhkta 
giizellik vard1r. Allah'm yeryiiziindeki halifesi alan insan, bu giizellige 
hissen a<;1linakla yiikiimliidiir. Qiinkii a, kendi oziindeki en giizel unsur 
- giizellik hissi- ile evrenin oziindeki en giizel unsur arasmda bir ili§
ki kurmak zarundad1r. Bu kar§Ihkh ili§kiyle insanhk basamak basamak 
yiikseklere dagru tlrmamr, anmr ve temizlenir. Kainatta ve hayattaki 
her tiirlii giizelligin <;epe<;evre yer ald1g1 geni§ ve kapsamh bir naktada 
Tann ger<;egiyle kar§Ila§lr. 

insanlar i<;in biiyiik faydalar sozkanusu alan hayvanlardaki giizel
lik unsuruna dikkatlerin ~ekilmesi, islam dii§iincesine gore insanm bu-
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Iunmas1 gereken onemli yer i~in degi§ik i§aretler vard1r. Bir kere islam 
dii§iincesine gore insan, ~ok yonlii ufuklarda ve geni§ bir alana yay1lan 
varllktlr. insan, bir yandan duygusal cephesiyle e§yadaki ((fayda»lan 
degerlendirmeye ~all§Irken, ote yandan, ma'nevi cephesiyle, e§yadaki 
<<giizellik»leri yakalamaya ~abalar. 0, hissen biitiiniiyle <<fayda»mn i~e
risinde bogulup kalmamak zorundad1r. Yani hayatmm diger onemli yan
lanm ihmal ederek tek bir tarafa ~ak1llp kalmamas1 istenmektedir. Ha
yatta ((fayda,» unsuru bulu!"dugu gibi ((giizellik» unsuru da vard1r. Ve 
insan, hayattaki bu «fayda» unsuruyla birlikte ((giizel»e dogru ag1lacak 
kapasitede yarahlmi§tlr. Onun igin hayatl, biitiin yi:inleriyle almak ve 
ken~ini biitiin yonleriyle hayata vermek zorundad1r. Hayatla i~ige gi
rip Allah katmdaki degerli yerini kazanabilmesi igin biitiin kabiliyet 
ve kapasitesiyle birlikte harekete gec;mesi gerekir. 

((Ve Rabbm bal ansma vahyetti ki: Daglarda, agac;larda ve hazir
lanmi§ kovanlarda yuva edin.>> 

((Sonra her tiir iiriinden ye. Sonra da Rabbmm, i§lemen ic;in goster
digi yoldan yiirii. Karmlarmdan insanlara §ifa alan renkleri c;e§it c;e§it 
bir i~ecek c;1kar. Bunda dii§iinen bir kavim ic;in §iiphesiz ayet vard1r.>> 
(Nahl, 68-69) 

insanlarm gezindikleri daglarda, agac;larda ve haz1i-lanm1§ kovan
larda yuva kuran sonra her tiir bitkinin oziinii allp bamba§ka giizellik
te yepyeni bir bile§im meydana getirerek insanlara lezzet ve §ifa kay
nagi alan ((an>> ile birlikte bir gezintiye g1kmak ... Boyle bir gezinti, in
san ruhuna c;ok degi§ik duygu ve izlenimler verecekti~. Once insan, bu 
canll, enerjik, durup dinlenmeden kO§U§an ve oyna§an kiic;iiciik yaratl
gm gezintisini izleyecektir. Oyle ki Kur'an'm ifadesinde kelimelerin <;1-
kardlgi miizik ve nagmeler bu hareket ve canllhg1 ~izgiler halinde tab
lola§tlrmaktadir. Dalga dalga uc;U§an bir bal ans1 gibi, saga sola, yuka
n a§ag1 durmadan devinip hareket etmektedir. Bir an duraklayacak, 
sonra yeni bir yone dogru ac;1hp gidecektir. Bu gezintiye katllan yolcu, 
ardmdan o hareketli, giic;siiz yaratlgm fevkalade iistiin yanlanm kav
ramaya ba§layacaktlr. Onunla arasmda, sevgi ve §efkat kan§lml, ruhi 
bir ili§ki kurulacaktlr. Ve nihayet insanlara g1da veren, tat11 kokusuyla 
bamba§ka giizellikte bir ic;ecek takdim eden, Ufac1k tefecik bu yaramazla 
arasmdaki ili§kinin duygusalla§tlgml gorecektir. i§te boyle bir yakla§
ma ve kayna§ma, bal ans1yla insan arasmda bir tiir hayat arkada§hgl 
kurmaktadlr. 

«Onlar; iizerlerinde kanat c;1rpan s1ra s1ra ku§lan gormezler mi? 
Onlan, Rahman'dan ba§kas1 tutmuyor. Muhakkak ki 0; her §eyi goren
dir.>> (Miilk, 19) 

<<Gormedin mi ki, goklerde ve yerde bulunanlar, saf saf u~an ku§-
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lar Allah'I tesbih etmektedir? Her biri kehdi duasm1 ve tesbihini bilir. 
Allah, onlann yaptlklanm bilendir.» (Nur, 41) . 

. Burada, dizi dizi ku§lar, kanatlan gere gere, ayaklanm oynata oy
nata biro yana bir bu yana salmarak ur;u§makta ve dikkatimiz bu ur;u
§an varhklara yoneltilmektedir. Ayetin dikkatleri bu noktaya r;ekmesi
nin pekr;ok hedefi vard1r. Bir kere Allah'm evrene bakim olan sonsuz 
gi.ici.ine, planh ve dikkatli yaratlc1hgma yoneltilmekteyiz. Burada Al
lah'm goklerde ve yer yi.izi.indeki ululugunu gormekteyiz. Her birinin 
ayn bir dili, ayn bir konu§masi ve ayn bir tarz1 vard1r. Bu ayette dik
katlerin topland1g1 ana hedef bu .. . Ama bunun yam s1ra Kur'an at
mosferinde ya§ayan ve islam'm hayat ve kainat gori.i§i.ini.i bilen, duyar
h ve dikkatli gozlerin r;ekildigi ba§ka hedefler de var .. . Birinci ayette: 

uUzerlerinde» kelimesi, yalmz <~ku§lannn yerini ta'yin etmekle kal
miyor sonundaki <<onlarm)) zamiriyle insanla ku§lar arasmda bir ili§ki 
kuruyor. Eger ayet-i kerime, boyle degil de ((Onlar kanat t;Irpan Sira Slra 
ku§lan gormezler mi?» §eklinde olsayd1 veya: 

<<Onlar gokte kanat t;Irpan s1ra s1ra ku§lan gormezler mi?» detni§ . 
olsayd1; bu ili§ki, kesinlikle anla§Ilamazdi. Fakat : ccUzerlerindel) keli
mesiyle ku§ ile insan arasmda oyle bir ma'nevi baglant1 kuruluyor ki; bu 
ilgi, soyut olarak gorme ve di.i§i.inme ili§kisinden r;ok daha derin ve kok
li.i ... Bu oylesine bir ili§ki ki, insan kalbiyle ku§un kalbi, aym anda ve 
aym noktalarda r;arp1yor. 

ikinci ayet ise insanlarla ku§lar ve oteki. ti.im varhklar arasmda bir 
ba§ka bag kuruyor ... Ti.im varhklar Allah'I tesbih ediyorlar . .. Her biri 
kendi yolu ve vas1tas1yla . .. Hepsinin bulu§tugu nokta <~tesbih» nokta
SL .. Yani ti.im varhklan tek bir kuvvetli bagla baglayan ve aym §Uur 
etrafmda birle§tiren husus, «ibadet» ili§kisidir. Boylece bu evrendeki 
ti.im canh varhklar arasmda bir yakmhk bag1 kuruluyor. Duyu vas1tas1y
la kavranan; insan, ku§, hayvan ve bitki ile «goklerde ve yerde bulu
nanlar» ci.imlesiyle ifade edilen ve duyu organlanyla kavranmas1 mi.im
ki.in olmayan her §ey birbirine yakla§Iyor ve Allah'1 tesbihte yan yana 
geliyorlar. 

Kur'an ve islam atmosferinde ya§ayan duyarhk sahibi insanlar, 
varhklar arasmdaki ili§kinin bu derin i§aretlerden ibaret olmadigmi, 
bunlarm yam s1ra aym derecede anlamh daha pek r;ok ima ve i§aretle
rin bulundugunu gorecektir. 

«Allah, hareket eden her canhy1 sudan yaratmi§tlr. Kimi karm i.ize
rinde si.iri.ini.ir, kimi iki ayakla yi.iri.ir, kimi de dort ayakla yi.iri.ir. Allah, 
diledigini yaratlr. ~i.iphesiz ki Allah, her §eye kadirdir.» (Nur, 45) 

Buradaki yakmhk, sadece ma'nevi ve ruhi bir yakmhk olmaktan 
ote, r;ok daha ar;1k ve ser;ik §ekilde duyulabilen maddi bir yakmhktlr. 
Bir kere, ti.im varhklarm yaratlldigi ana maddedeki - mecazi degil ger-
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~ek- ortakhk anlatilmaktadir. Ana maddesi su olan tiim canhlar, da
ha sonra ayn ayn §ekillerde ve degi§ik tiirler i~erisinde farkh hiiviyet 
kazamml§ olmakla beraber, neticede hepsi ye§erdikleri ana kaynaga 
doneceklerdir. ~u halde insan, kendisiyle mevcudattaki canh varhklar 
arasmda ~ok yakm ve kuvvetli bir ili§kinin bulundugunu duyarken ha
yal ve vehme dalmamakta, §airane tahayyiillere gomiilmemektedir: Bu 
ili§ki hayal degil ger~ektir. Ama oylesine korkun~ bir ger~eR ki, insan 
goziine ~ok ~e§itli pencereler a~1yor ve hayat1 bu pencerelerden seyret
tiriyor. insan ruhunda bu ger~ekligin yer aldlgl alan gittik~e geli§iyor, 
derinle§iyor ve kokle§iyor. insanoglunun sahiboldugu §iir ve sanat, ruh
la kainat arasmda en geni§ anlamda bir pencere a~1yor . Burada ayet-i 
kerime'nin hayvanlardan soz ederken ( ,.y ) edatm1 kullarup ta ge
nellikle dii§iinmeyen varhklar i~in kullamlagelen ( \.. ) edatlm 
kullanmayt§l da dikkatlerden uzak tutulmamahd1r. Bu ifade ile, insa
nm ruh diinyas1yla kainatm derinlikleri arasmda bir baglanti kurma ga
yesi giidiilmii§tiir. Yukardaki ayetin soziinii ettigi insanla, kimi karm 
ilzerinde siiriinen, kimi iki ayakla yiiriiyen, kimi de dart ayakla gezinen 
yeryiizii canhlan arasmdaki bu yakmhg1 diger ayet-i kerime'de -a~1k 
sozle olmasa bile- en azmdan ima yoluyla daha ilerilere gotiirmektedir: 

((Ve Allah, sizi yerden ot bitirir gibi bitirmi§tir.» (Nuh, 17) 

Bu ayetin, kesin olarak, derinligini kavrayamadiglmlZ ilmi delalet
lerini bir yana b1rakacak olursak ~ok derin psikolojik i§atetleriyle kar§l 
kar§Iya geliriz. Burada insanla bitki arasmda yakm bir baglant1 kurul
maktadir. Her ikisi de yerden bitmi§tir. Ve her ikisi de biten bir bitki
dir. 

insaru hayat ve kainata baglayan bundan daha derin ve koklii bir 
bag bulunabilir mi? Ve insan, kendisini oteki canhlara baglayan bu 
canhllk bagm1 zihninde derinden derine dii§iindiigii zaman, ruh ve kai
nat platformunda .benzersiz bir geni§lige eri§tigini goriir. Oyleyle Allah 
Rasulii'niin bir kii~iik fidam tutup operek : ((Ke§ke ben de a§Ilanan bir 
aga~ olsayd1m.» diye soylenmesi anlams1z degildir. 0, hayat ve canh
larla saglam ve kopmaz bir baghhk i~inde bulundugunu, yiice ve e§siz 
ruhunda hissetmi§ ve bu duygusunu kelimeler halinde kahplara dok-
mii§tiir. · 

Ve nihayet, islam dii§iincesine gore insanm ald1g1 rol gelir. insan, 
Allah'm yeryiiziindeki halifesidir : 

((Hani Rabbm, meleklere Ben, yeryiiziinde bir halife yaratacag1m. 
demi§ti de .. . » (Bakara, 30) 

insan yaratlld1g1 andan beri, Allah katmda iistiin bir mevkie sa
hibtir: 

· «Ando).sun ki Biz, ademoglunu miikerrem k1ldlk. Karada ve deniz
de ta§Idlk. Ve onlan temiz nimetlerden nz1klandird1k. Yaratmi§ olduk-
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lanm1zdan ~oguna onlan iistiin k1ld1k.» (isra, 70) 
Allah, insam en giizel bi~imde yaratml§tlr: «Size suret verip suret

lerini en giizel §ekilde yapml§tlr. Donii§ ancak O'nad1r.>> (Tegabiin, 3) 
Ve ona bir ytgm kabiliyetler vermi§tir: «Ve sizin i~in kulaklar, goz

ler ve kalbler var eden O'dur. Ne de az §iikrediyorsunuz.n (Miilk, 23) . 
insanogluna, evren i~erisinde yiice bir yer lutfetmi§tir: «Goklerde 

olanlan, yerde olanlan, hepsini size miisahhar k1lm1§tlr.n (Casiye, 13) 
«Size yeryiiziinii boyun egdiren O'dur. 0 halde onun s1rtlarmda yiirii
yiin ve Allah'm verdigi nz1ktan yeyin.>> (Miilk, 15) 

Hayat hadiselerinde miisbet bir rol vermi§tir: «§iiphesiz ki bir ka
vim, kendini degi§tirmedik~e; Allah da onlan degi§tirmez.>> (Ra'd, 11) 

§u halde Allah'm iradesi, insan iradesi vas1tas1yla cari olmaktad1r. 
Boylece insanm hayattaki rolii kesinlik kazanmaktad1r. §oyle ki; 

Allah insam en giizel bi~imde yaratmi§ ve ona hem kendi yapiSmda, 
hem de ~evresindeki kainatta saytslz lutuf ve ihsanlarda bulunmu§tur. 
Yeryiiziindeki hilafet vazifesini yapmak, kainat1 i'mar edip geli§tirmek, 
diinyadaki degerli nz1k hazinelerini ~1karmak, hem e§yamn esranm ve 
hem de goklerde ve yeryiiziindeki esran ogrenmek i~in biiyiik bir yer 
lutfetmi§tir. insan, Allah'm izniyle kendi emrine verilen enerji sayesinde 
kainattaki esran ~ozmeye ~ah§lr. Ve bunlan kullanarak Allah'm goster
digi yolda dosdogru yiiriiyen iyi bir insan hayatl kurmay1 ger~ekle§ti
rir: 

«Eger tarafrmdan size bir hidayet gelir de, kim Benim hidayetime 
uyarsa, artlk onlar i~in hi~ bir korku yoktur. Ve onlar iiziilecek de de
gildirler.n (Bakara, 38) . 

Ustiin bir hayat, yiice ve tertemiz bir ya§antl ... Allah'm lutuf ve 
ihsanlanyla yarattlg1 bir~ok varhklara iistiin k1lchg1 insana yara§an bir 
hayat ... Bu yiice ve iistiin mevkiden inip hayvanlarm ya§ad1g1 seviyeyi 
boylamayan bir hayat ... §imdi de islam'm nazarmda insanca ya§ama
nm nas1l olabilecegini a~1klamaya ~ah§acag1z. 

islam Dii~iincesinde insan 

islam dii§iincesinde insan; aym yap1 i~inde i~i~e girmi§ ve birbiri
ne bagh, degi§ik iki unsurdan ibarettir. Yeryiiziiniin ~amurundan bir 
kabza . .. Ve Allah'm ruhundan bir nefha ... 

Topragtn ~a:murundan bir avu~ ... Orada maddi elementlerin hep
si mevcud. Oksijen, hidrojen, karbon, kalsiyum, fosfor, vesaire ... Bu 
elementlerle topragm arzulan ve yeryiiziiniin ihtiya~lan temsil edili
yor. 

Allah'm ruhundan alman nefha'da, tertemiz ruhi parlakhk, idra
kin gii~lii §Uuru ve insan ruhunun irade giicii temsil ediliyor. Bu iki-
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sinden insan denen varhk meydana geliyar. Oyleyse insan yalmzca bir 
avu~ toprak degildir. Topragm ihtiyac1 olan yeme, i~me ve cinsel arzu
lara bayun egen bir par~a degildir. Bu ihtiya~lar kar§ISmda kendine sa
hib almayan ve belirli bir hareket bi~imi ta'yin edemeyen bir varhk de-

.. gildir. istedigi yana a~1labilen, hi~ bir ihtiy"aca bayun egmeyen, zaman 
ve mekan kay1dlanmn te'siri altmda kalmayan, varhk ve yakluk gibi 
s1mrlarla baglanmayan, tapraga yapl§lp kalmi§ bir et par~asmdan iba
ret degildir. 

insan, ezici ihtiya~larm ve s1mr tammaz aydmhklarm kampleksi 
bir varhktlr. Bu kan§Imda, zaman alur iki unsurdan biri galib gelir ve 
a zaman ya tapragm zarunluluklan ve ~amurun yapi§kanhgi artaya ~1-
kar. Veya l§Igm hafifligi ve parlakhg1 beliriverir. Fakat insan, hayatl
mn hi~ bir alamnda bu iki unsuru birbirinden ay1rarak ya§ayamaz. 

Miimkun alsa da ruh ve beden unsurundan aynlabilse, a zaman as
li yap1smdan uzakla§Ir ve artlk ana «insan)) demek mumkun almaz. 

Sadece cesedden ibaret alsa, her turlu aydmhktan uzak, tamamen 
hissinin mahkumu bir varhk haline gelse, ~irkin ihtiya~larm esiri alsa, 
bitmez tukenmez yeme i~me ihtiyac1yla kavrulup dursa, doymak nedir 
bilmeyen cinsi egilimlerinin kolesi alsa ... Duygulanmn kavrad1g1 smir
larm i~ine hapsalup kalsa ve §Uur aleminin otesindeki, ruhun kavraya
bilecegi engellikler evrenine ge'~emese. . . Bu takdirde a, insan alamaz. 
insanhk aleminden ~lklp hayvanlar dunyasma gomiilur. 

Saf bir ruhtan ibaret alsa, maddi bunyesini ihmal etse, vucudunun 
ezici ihtiya~lanm kar§Ilamasa ve rahiblik hayatl ya§asa . .. Evet, his ote
si diinyada ya§ayabilmek i~in duygulanyla kavradlgl alemi tamamen 
bir kenara itse .. . Artlk a, insan alamaz. Kendi gozunde insandan daha 
ustun bir varhk haline gelebilmek i~in ~1rpmd1gmi sansa da ger~ekte a 
iistun varhk seviyesine asla ula§amaz. <;unku anun varacag1 ustiln se
viye tamamen bir menfi durumdur ki, ustunliik ve meziyetle ilgisi yok
tur. 

Ashnda bu, insamri sahib aldugu en iistun degeri, pratik hayatta 
etkin ral alan musbet degeri tuketip heder etmekten ba§ka bir §ey de
gildir. 

l;)u halde insan, kendi fanksiyanunu yeryuziinde gergekle§tirir. Ka
pasitesinin en ustiin §eklini tahakkuk ettirir. Kample tabiatl alan top
rak pargas1yla ruhi salugu birlikte ya§ad1g1 zaman beklenenin ustunde, 
~ok daha iyi §eyleri ger~ekle§tirir. i§te bu taprak parc;asiYla ruhi salu
gun islam terminalajisinde birle§tirilmesinin geregi ~?Udur : 

insan, biyalajik yap1s1mn geregi alan tapraga bagh ihtiya~lanm 
hayvanca yallara ba§vurarak degil, insanca yallara ba§vurarak giderir. 
Keza meleklere ozgu ruhfmi §evklerini gergekle§tirirken meleklere mah
sus ara~ ve yallarla degil, insana mahsus yollarla ger~ekle§tirir . 
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Yer, i~er, cinsel ihtiya~lanru tatmin eder ... Biitiin bu konularda 
hayvanlarla ortak yap1ya sahiptir. Ama yine de insan bu ihtiya~lanru 
«Hayvanca» degil «insanca» yerine getirir. Bu ihtiyac;lanrun kar§Ilan
masmda, insanla hayvan arasmdaki ba§hca fark, mekanik olarak ihti
yac;lan kar§Ilama bic;iminden ibaret degildir. Hatta bu kar§Ilama bic;i
mi, c;ogu zaman birbirine de benzer. Ama insanla hayvan amsmdaki 
ba§llca fark, aradaki rU.h ve §Uur farkhhgiyla «davraru§ tarzi»du. 

Yemek, ic;mek ve cinsel istek . .. Bu ihtiyac;lan hayvan direkt olar;:tk 
ic;giidiisiiniin kendisine gosterdigi belirli bic;imlerle kar§Ilar. Bu kar§l
lama bic;iminde hayvarun sec;me hakk1 yoktur. Mikdanru ta'yin edemez. 
Zamaruru kestirmez. Ve herhangi bir nedenle onlardan uzakla§mada 
kendi ihtiyan sozkonusu degildir. 

Yemek, ic;mek ve cinsel istek . .. Bunlar insaiun kar§Ilamak zorun
da oldugu ihtiya~lard1r. Fakat insan bunlan «insancan yollarla kar§I
lar. Kendine bir «davraru§ bic;imin sec;er . . Maksad1. bu ihtiyac;lan tor
piileyerek, egiterek, giizelle§tirerek ve (tsec;erek» kar§Ilamaktlr ... 0, bir 
c;ig et parc;asm1 tlrnag1yla kopanp di§leriyle ogiiterek c;ignemez ve yut
maz .. Bir parc;a kap1p hayvancasma sald1rarak bir doyumluk §eyle ye
tinmez. Aksine bunu belirli bir olc;ii ve edeb ic;erisinde yapar. Maksad1, 
ic;giidiisel saiklerle (motiv) bu saikleri kar§llama hali arasmda farkll 
bir mesafe b1rakmaktlr. Nihayet o da ic;giidiisel motivlerini kar§Ilamak
tadir. Dogru. Ama, §iiphesiz ki bu saiklerle onlarm «kar§Ilaru§I» ara
smdaki merhale ve kendi kurdugu davraru§ kurallan, kar§Ilama 
bic;imi arasma yerle§tirdigi mesafe farkhd1r. Bu mesafe belirli duygu
lar, dii§iinceler ve belli davraru§ §ekilleriyle «giizelle§tirilit. >> i§te «in
sa~>>la <thayvan»I ay1ran nokta, saikle (motiv) kar§Ilama arasmdaki bu 
mesa.fedir. Ve bu mesafeden, insanm biyolojik ihtiyac;larm~ kar§Ilama 
§eklinin hayvandan ayn ve insanca oldugu goriilmektedir. 

Cinsiyet konusunda da durum ayrud1r. Hayvanlar diinyasmda, di§i 
ve erkeklerin c;iftle§me mevsimi gelmeden cinsi saikler artar. Qiftle§me 
vaktini belirlemede hayvarun «sec;me» yetkisi yoktur. Cinsel diirtiiler 
topluca harekete gec;er ve orada hayvanm ferdi ayncahi?;l yoktur. He
yecana gelen cinsi istekler, belirli hareketlerle ilerleyerek neticede cin
sel birle§imle son bulur. 

Bu hareketleri hayvan kendisi sec;emez. Tiir'iin biitiin bireylerinde 
ayru hareketler vard1r. Bundan daha onemlisi de hayvanlar diinyasmda 
her di§i her erkek ic;in miibahtlr. Her erkek her di§iye istek duyabilir. 
Bu «komiinite>> istegini gerc;ekle§tirmemek ic;in hie; bir engel yoktur. 
Ancak erkeklerin di§ilerle veya kendi aralarmda sava§IP birc;ogunun he
IA.k olup geriye ka~anlarm di§iler bOliigiine sahib olmalan ile miimkiin 
olur. 

Cinsel ihtiyac;lar insan diinyasmda da mevcuddur. Fakat insan 

Tefstr , C. XV, F : 542 
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-insan alunca- cinsel ihtiyactm «hayvanlardan>> ayn bir bi~imde kar
§tlar. Her §eyden once insan, hayvanda aldugu gibi belirli «zaman» 
kaydmdan uzakla§ffil§ ve yllm biitiin giinleri insan baktmmdan, ~ift

le§meye elveri§li duru~a gelmi§tir. Fakat buna kar§thk, insan -her 
§eyden once kendi faydasma alarak- cinsel istegini tatmin i~in gerek
li mikdan ta'yin kanusunda bir bagtmhllk geregi duyar. Bu bagtmhh
gm saglanmas1 i~in gereken kantral mekanizmas1 da anun biinyesinde 
mevcuddur. Her kanuda aldugu gibi, cinsiyet bahsinde de insan, bir 
hayvan «siiriisii» almaktan ~Ikrnt§, ba§hba§ma bir «ki§ilige» sahib var
hk haline donmii§tiir. 0, davram§Im, yallanm, zamamm, birle§me ve 
aynlma §eklini kendisi se~er ve ta'yin eder. insanlar diinyasmda her 
di§i, her erkek i<;in miibah degildir. Her erkek. her di§iye sahib alamaz. 
Qiinkii insanhk aleminde cinsel istek, §Ullrsuzca, mekanik bir bedefe 
yonelik degildir. 0, insamn ki§isel bilincinin neticesinde ger~,;ekle§ir. 

Cinsel birle§imde insamn ralii, sadece temas degildir. <;iinkii a, bir rna
kine . degildir. insanhk diinyasmdaki her §ey gibi cinsel istegin de, insan 
bireyi . tarafmdan kav~anan ve bu kavrayt§ geregince yerine getirilen 
§Ullrlu bir hedefi vardtr. 

Bu kavrayt§tlr ki insana, yeryiiziindeki vazifesinin bir «aile» ve 
«taplum» alu§turmak yaluyla ger~,;ekle§ebilecegi «ger~,;egi»ni kavratrni§
tlr. Aile yuvasmm kurulabilmesinin temel §artl, erkekle di§i arasmda 
bir sevgi ve §efkat bagmm bulunmasm1, bir kadmm bir erkege, bir er
kegin de bir kadma 'ait almasm1 gerektirmi§tir. Boylece yeti§en nesil
lerin egitimi i<;in en saglam kurum alan «aile yuvast» i~,;erisinde nesil
ler, hem maddi hem de nlhi huzur i~,;erisinde sakin bir yuvada yeti§me 
imkam bulurlar. 0 zaman, taplumun ferdleri arasmda «di§i»leri «av
lamak» i<;in erkekler arasmdaki barbarca ~,;atl§malardan ba§ka, tiirlii 
ili§kiler kurmak miimkiin alur. Ve a zaman ferd, cinsi ihtiyacm1 huzur 
ve giiven i<;erisinde kar§tladtktan sanra insan denen varllgm ihtiva et
tigi oteki insanctl hedeflere dagru yonelir ve anlara ihtimam gosterir. 

Nihayet insan, cinsi istegini kar§tlamaktadtr ... Evet. Ama ... §iip
hesiz ki cinsel istekle anun kar§Ilanmast arasmda ge<;irilen karkun~,; bir 
mesate vardtr. i§te bu mesafede cinsel arzuyu tatmin davram§ kural
lan ve edebiyle artaya <;tkar. Ve bu mesafede biyalajik matife insani duy
gular eklenir: 

«Kendileriyle huzura kavu§mamz i<;in size kendi nefislerinizden e§
ler yarat1p aramzda sevgi ve merhamet var etmesi de O'nun ayetlerin
dendir. §iiphesiz ki bunlarda, dii§iinen bir kavim i<;in ayetler vardlr.» 
(Rum, 21) . 

i§te bu surede i§e belli hedefleri alan dii§iinceler kan§Ir. insanla 
hayvam ay1ran mesafe buradadtr. Burada anla§thr, insanm hayvani ih
tiya<;lanm insanca nas1l telafi edecegi. 
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islam'm insan konusundaki du§U.ncesinin birinci bolUmu bu ... in
sanla hayvanm ili§kisi bu bolumde a~tklamr. ikinci bolumde ise insa
mn melekle ili§kisi ortaya konur. Bu ili§ki insanm yuce arzulanm me
lek~e yollarla degil, insanca yollarla kar§tlamast geregini ortaya koyar. 

islam dft§U.ncesinde, §ekli ~izildigi gibi umelekll, dogrudan dogru
ya ((nur))dan yaratllmt§ bir varhktlr. Bedeniri ag1rhg1 ve ~amurun tu
tuculugu onda yoktur. Buriun i~in de melek, safi panltldan ibaret ve 
gorevi belirlenmi§ bir varhktlr. Hedefi, biteviye ve tam olarak mutlak 
anlamda Allah'a itaattlr: 

((Ki onlar; Allah'm kendilerine emrettigine kat'iyyen isyan etmez
ler. Ve emrolunduklanm yaparlar.)) (Tahrim, 6) 

((Gece gunduz hi~ durmakstzm O'nu tesbih ederler.)) (Enbiya, 20) 
((Rabbmm nezdinde bulunanlar gece gunduz O'nu tesbih eder du

rurlar ve onlar hi~ usanmazlar.>> (Fussilet, 38) 
~u halde ~izilen umelek)) tablosu, parlak, aydmhk ve guzel bir tab

h>dur. Fakat tabiatl komple ve hedefi ~ift yonlU olan insan tablosundan 
ayndtr. Bunun i~in insan melekle§mek i~in zorlanmaz. <;unku insamn 
((melekle§mesi)) onun insani tabiatlm bozar. Ve bunyesindeki biyolojik 
yonu ytpratarak verimsiz hale getirir. Bunun i~in Yuce Allah: 

ccOnlarm uydurduklan rehbaniyyete gelince; onu kendilerine Biz 
yazmadtkll buyuruyor. (Hadid, 27) 

Bu demek degildir ki insan; kendi tabiat yap1sm1 ve birle§imini 
meydana getiren ccpanltlya)) kaptlmasm. Enginlik ve ruhaniyete a~tl
masm. ihtiya~lanm yenerek onlarm iistune ~1k1p her turlu stmr ve 
bagdan kurtulmasm. Bilakis insan bunu yapmak i~in te§vik olunur ve 
her vesile il.e buna yoneltilir. Ama onu yaparken ayagm1 yerden kes
mesi de istenmez : 

ccVe dunyadaki nasibini de unutma.>> (Kasas, 77) 
uEnes ibn Malik rivayetle diyor ki : 
U~ ki§i, Peygamberin e§lerinin yamna gelip O'nun ibadetini soru§tU

ruyordu. Peygamberin nas1l ibadet ettigi kendilerine bildirilince O'nun 
yanmda kendi durumlarmm onemsizligini ima edercesine dediler ki : 
Biz, nerde, Allah'm Rasulu nerde? Allah onun gelmi§ ve ge~mi§ gunah
lanm bagt§laml§ttr. 

i~lerinden birisi dedi ki : Ben (Peygambere uymak i~in) geceleri, 
butunuyle, namaz k1lanm, ikincisi de dedi ki : Ben (P.eygambere uymak 
i~in) butun gun oru~ tutar ve hi~ bozmam. U~iinciisii ise §oyle dedi : 

Ben (Peygambere uymak i~in) ebediyyen evlenmem ve kadmlardan 
uzak bulunurum. 

Bum.1 duyan Rasfrlullah (s.a.) geldi ve dedi : Boyle boyle diyen 
sizler misiniz? Vallahi ben, sizin i~inizde Allah'tan en ~ok korkan ve en 
~ok sakman ki§iyim. Fakat hem oru~ tutanm hem yerim; hem namaz 
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k1lanm hem yatarrm; hem de kadmlarla evlenirim. Kim, benim siinne
timden yiiz ~evirirse; o benden degildir. 

i§te insamn iistiiniiigii buradan gelmektedir: 0, ayagm1 topraga 
basa basa yiiriirken ruhu ile semalarda gezinir. .. -

i§te be§er f1tratm1, biitiin gerekleriyle goz oniinde bulunduran is
lam mucizesinin insana baki§ tarz1 .. . Degi~ik ve a§m hedefler arasmda 
dola§madan orta ve denge noktasm1 meydana getiren bir dii§iince sis
temi. .. Ne Darvinizm gibi insam hayvan derecesine dii§~riir, ne de Bu
dizm ve Hind dinleri gibi insam rahib hayatma siiriikler. Nastl «idea
listn gorii§ten ~e§itli dii§iince ve felsefe sistemleri ortaya ~Ikml§Sa, in
sam hayvanlarm derekesine dii§uren «materyalist» gorii§ten de degi§ik 
psikoloji, sosyoloji ve ekonomi ak1mlan dogmu§tur. Darvinizm ve ma
teryalizmden, ekonomi alanmda Marksizm, sosyoloji alamnda tarihi 
materyalizm ve psikoloji alamnda Freudizm gibi ak1mlar dogmu§tur. 
insam ruhbanhga sevkeden gorii§ten de antik ~agda Platon'un <ddea
lizm»inden 19. Yiizyllda Hegel'in felsefesine kadar degi§ik idealist akim
lar ortaya r;1km1§tlr. Ve her iki gorii§ a~1smdan san'at iiriinleri meyd&.
na gelmi§tir. Burada soz konusu edilen husus, islam dii§iincesindeki «re
alizm»dir. Ama yeri geldigi i~in ktsaca deginip ge~mek istiyoruz: Gerek 
«idealist», gerekse «materyalistn dii§iince sistemlerinden ve bunlarm 
insana bakl§ a~ISmdan dogan eksiklik ve yanh§hkla san'at alanmda sa
plk eserler meydana ~1km1§tlr. Birgok noktalarda sahib oldugu derinlik 
ve incelige, iistiinliik ve giizellige ragmen, biitiin bu san'at eserleri ek
siktir. Bu eserleri, her §eyi ortaya g1karan insanc1l bl~eklerle bl~tiigiimiiz 
zaman onlardaki giizellik ve incelik, derinlik ve iistiinliik goziimiizii ka
ma§tmp ta ta§1d1klan sap1khklarr gormezlikten gelmemeliyiz. Elimiz
deki «insani ol~ii» insan tabiatlm belirli bir noktaya toplayan tekelci 
gorii§ten ~zak, insam tiim ger~ekleriyle birlikte ele alan toplay1c1 ve 
birle§tirici gorii§tiir. · 

«Kim, zuliim ve dii§manhkla bunu yaparsa, yakmda Biz_ onu ce
henneme sokacag1z. Bu, Allah'a pek kolayd1r.n 

«Size yasaklanan biiyiik giinahlardan ka~m1rsamz; kii~iik giinahla
rmizi orter ve sizi §erefli bir mevkie koyanz.>> 

«Allah'm sizi birbirinizden iistiin k1ldtg1 §eyleri ozlemeyin. Erkekle
re, kazand1klarmdan bir pay vard1r. Kadmlara da kazand1klarmdan bir 
pay vard1r. A.llah'm fazlmdan ve lutfundan isteyin. Muhakkak ki Allah, 
her §eyi ~ok iyi bilendir.» 

«Ana-babanm ve akrabanm geriye b1raktlklarmdan her birine va
risler k1ld1k. Yeminlerinizin baglad1g1 kimselere hisselerini verin. Mu
hakkak ki Allah;.her §eye §ahid olaild1r.n 

«Erkekler, kadmlar iizerine hakimdirler. <;unkii Allah, kimini ki
minden ustiin kilmi§tlr. Hem de erkekler, mallanndan infak etmekte-

. ~ 
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dirler. iyi kadmlar; itaath olan ve Allah'm kendilerini korumasma kar-
. §Illk, kendileri gizliyi koruyanlardlr. Serke§lik etmelerinden endi§elen
diginiz kadlnlara ogtit verin; kendilerini yataklarmda yalmz b1rakm. 
(yine uslanmazlarsa) dovtin, size itaat ederlerse aleyhlerinde bir yol ara
maym. Muhakkak ki Allah, Aliyy ve Kebir oland1r.» 

((Eger aralarmm a~1lmasmdan endi§eye dti.§ersiniz; erkek tarafm
dan bir hakein, kadm tarafmdan bir hakem gonderin. Bunlar ban§tlr
mak 'isterlerse, Allah; onlarm arasm1 bulur. Muhakkak ki Allah; Alim, 
Hakim olandlr.» · 

((Allah'a ibadet edin. O'na hi~ bir §eyi ortak ko§maym. Ana baba
ya, yak1nlara, yetimlere, dti§ktinlere, yakm kom§uya, uzak kom§uya, 
yakm arkada§a, yolcuya ve elinizin altmda bulunanlara iyilik edin. Al
lah kendini begenip bobtirlenenleri sevmez.» 

((Onlar ki hem cimrilik ederler, hem de insanlara cimrilik tavsiye 
ederler ve Allah'm kendilerine lutfundan verdigi §eyleri saklarlar. Biz, 
kafirler i~in hor ve rtisvay edici bir azab haz1rlad1k.» 

«Mallanm, insanlara gosteri§ i~in sarfeden, Allah'a ve ahiret gti
ntine inanmayanlan da Allah sevmez. ::}eytan kime arkada§ olursa, o rie 
kotti bir arkada§tir.» 

«Ne olurdu sanki; onlar Allah'a, ahiret gtintine inanml§ ve Allah'm 
verdigi nz1klardan riyas1zca infak etmi§ olsalardL Allah onlan ~ok iyi 
bilendir.» (Nisa, 30-39). 

i§te Hz. Adem'in k1ssas1. .. Bu k1ssa, ba§langiCmdan son una kadar 
be§eriyetin k1Ssas1d1r. Evet. Ba§mdan sonuna insanllgm hikayesi. .. Bu 
klssada, san'at bak1mmdan tizerinde durulacak bir~ok noktalar var. 

insan, kendi i~ dtinyasm1 gozetledigi zaman bu · k1ssada anlat1lan 
ger~eklerin dogrulugunu yerytiztindeki hayatmm her amnda gorur. Bir 
kere insanoglu, enerji sahibi, gti~lti kudretli bir varllk olarak yaratll
mi§tlr. Ama nefsinde stirekli bir zaaf noktas1 ta§lr. ::}ehvet ve arzula
rma dti§ktinl tik. 

«Kadmlardan, ogullardan, kantar kantar altm ve gtimti§ten, ni
§anh atlardan, develerden ve ekinlerden gelen zevklere a§m dti§ktinltik; 
insanlar i~in stislenip ho§ gortindti. Bunlar dtinya hayatmm ge~imi
dir. Oysa gidilecek yerin gtizel olam Allah katmdad1r.n (Al-i imran, 14) 

insanoglu bazan bu §ehvet ve isteklere boyun eger, kendini onlar
dan allkoyamaz. ::}ehvet ve isteginin kulu kolesi olur. Pe§inden stirtikle
nir gider. Baz1 kereler bir anllk zaafa kap1llrsa da, k1sa zamanda ken
dine gelip tevbe eder ve Allah onun tevbesini kabul buyurur. Baz1 za
man §ehvet ve arzulanm kendi buyrugu altma allr, ihtiya~larmm tis
ttine ~1kar ve boylece kendi takat ve isti'dadmm en tisttin §eklini ger
~ekle§tirerek yticelere a~1llr: «Rani sen, mti'minlere: indirilmi§ ti<;; bin 
melekle Rabbm1Zln size yard1m etmesi yetmez mi? diyordun.>> Evet. 
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Sabreder, sakm1rsamz ve onlar da hemen iizerinize gelirlerse, Rabbm1z 
size ni§fmll be§ bin melekle yardrm edecektir.» (Al-i imran, 124~126) . 

insan, isteklerinden kac;1rup nefsine hakim oldugu zaman en iistiin 
seviyeye eri§ir ve Allah'a en yakm noktaya yiikselir. Ama kendini afzu
lanna kaptmr ve §ehvetin esiri olursa, dii§er, dii§er ve en alt noktaya 
iner. Ve i§te o zaman, §eytamn oltasma tak1llr kallr. Ama Allah yine de 
merhametlidir. <;unku yeryuzunde ona hie; bir nimeti lutfetmekten esir
gememi§tir: 

«Sizin ic;in yeryuzunde bir muddet yerle§ip kalmak ve gec;inmek 
vard1r.» (A'raf, 24) 

insana, §ehvetin esiri olmay1 yasaklarm§tlr. GOnderdigi diistUruyla 
§ehvet ile, eglenme arasmdaki fark1 gostermi§, istenen nimete ermek 
ic;in bu yasaya uyulmasml ongormii§tiir. 

«Andolsun ki Biz, ademoglunu mukerrem k1ld1k. Karada ve denizde 
ta§1d1k. Ve onlan temiz nimetlerden nzikland1rd1k. Yaratmi§ olduklan
mizdan c;oguna onlan ustiin k1ld1k. n. (isra, 70) 

islam dii§U.ncesinde <cinsan >> Allah tarafmdan §ereflendirilmi§ bir 
varllktlr. Allah'a bagh oldugu ve onun c;izdigi yolda yiirudugu siirece 
bu §erefi beraberinde ta§Ir. Yiice Allah, insam yeryiiziinun i'man ic;in 
gerekli olan giic;lerle donatmi§tlr : 

«Ve onu karada ve denizde ta§Idlk. Temiz nimetlerden nziklandir
dik.n 

Temiz nimet deyimi c;ok geni§ ve kapsamh bir ifade belirtir. ·Her 
ttirlii yiyecek ve ic;ecekleri ic;ine ahr. Yalmz yiyecek ve ic;ecek §eyleri mi? 
Hay1r, karada ve denizde saklanmi§ olan, gokte ve yerde mevcud butiin 
nimet ve hazineleri ... 

«Goklerde olanlan, yerde olanlan, hepsini size miisahhar kilmi§tlr.» 
(Casiye, 13) 

Gokler ve yeryuzii tUm olanlanyla birlikte, kanun ve nizamlan, lire
tim ve enerji kaynaklanyla birlikte Allah tarafmdan insamn emrine ve
rilmi§tir. insan oradan elde ettigi guzel nz1klarla hayatlm siirdurur ve 
yeryiizundeki hilafet gorevini yerine getirir. Bu var olan her §eyin ic;in
de diinyam1z1 aydmlatan, 1s1tan ve canland1ran gune§ I§mlan toprag1 
ye§erten yagmur, hayatm devamm1 saglayan hava ve ic;indeki element
ler, elektromanyetik dalgalG~.;:o ; med ve cezir olaylan, gok cisimlerinin 
c;ekim gucii ve ... Varhk a~eminde bulunan tUm enerji ve imkanlar in
sanogluna verilmi§tir. Bu imkanlar arasmda Allah'm insanlara ihsan 
ettigi baz1 lutuflar da vard!r . Bunlann ba§mda da, bu kainattaki ener
\i 'lt 'latl\Klan b\lm.e.k, <m.lan ':)tt'j"\l:z.U.n.\ill. \.'man, ha':)at\.n. ~e\.\.~t\:r\.lme~\. 
ic;in kullanma bilgisi de vard1r. insanoglu biitiin bu lutuf ve nimetlerle 
«iyi i§» (Amel-i Salih) yapmak zorundad1r. 

«Muhakkak ki inamp iyi i§ler (Amel-i Salih) yapanlar .. . )) 
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iyi i§, (Amel-i SaJih) insam Allah'a yonelten her §eydir. ibadet ve 
ziraat, san' at ve mimari, her tiirlii bilgi ve evrenin hazinelerini ke§fet- . 
me yollan. Yap1lan i§lerin amel-i salih olabilmesi ic;in Allah'm yasasm
da belirtilen §artlarm bulunmas1 gerekir. Bu §artlar, insam en ince de
taylarma kadar onun tum hayatlm kapsar. Ferdi ve sosyal hayatlm, ru
hi ve fikri hayatm1, maddi ve ekonomik hayatm1. .. Gayesi yeryiiziinde 
tiim insanlarm sevgi ve karde§lik esaslan dahilinde, ezeli hak ve adale
tin l§Igmda, Allah'm geni§ nzkmdan faydalanarak dogru, temiz, dii
zenli ve erdemli bir hayat kurmaktlr. 

islam dii§iincesine gore, ruhi, fikri, sosyal, ekonomik, maddi ha
yat; insamn Allah'a takdim etmesi gereken iyi i§ (amel-i salih)in bir 
boliimiidiir. Bunun ic;in de her zaman Allah'a bagll olmak zorundad1r. 
<;iinkii islam'm goziinde insan, birbirinden ayn iki boliimden meydana 
gelmi§ degildir. insan, bir parc;as1 diinyaya bagll i§ goren, bir parc;as1 
goge bagll ibadet eden varllk degildir. islam'da i§ ibadettir. ibadette 
i§tir. Ve her iki boliimiiyle insan aym insand1r. <;iinkii o, dogdugundan 
beri bir avuc; toprakla bir soluk ruhtan ibarettir. Toprak ve ruh ic; ic;e
dir onda ayn degildir. Bunun ic;in onun biinyesi diger varhklardan fark
h degildir. Ruh, ak1l ve beden tek bir yap1d1r. i§ ve ibadet bir tek var
hktlr. Diinya ve ahiret aym oze sahibdir. Ve insamn yapt1g1 her i§,· bii
tiin varhgmdan <;lkar. (islam Terbiyesinin Metodu isimli eserinin is
lam Egitiminin Ozellikleri Boliimii.) Hayatm her am, hem diinya hem 
ahiret ic;indir. (Peygamberlerden iktibaslar isimli eserimize bakm1z.) 
Bunun i<;in i§ler; bir k1sm1 Kayser'e, bir k1sm1 Allah'a ait olmak iizere, 
ikiye boliinmez. Bilakis her §ey Allah ic;indir. Kayser de Allah'm hiikmii 
altmda, Allah'm kanununa boyun eger. Oyleyse Allah'tan ayn, insanm 
ne ekonomik diizeni, ne sosyal sistemi, ne de diinyevi nizam1 olur. Hie; 
bir §ey ic;in; bu, diinyamn nizam1d1r. Oraya Allah'm miidahalesi yoktm; 
denemez. Ve yine hie; bir §ey ic;in; bu, dini ilgilendirir diinyay1 ilgilen
dirmez, denemez. Diinya; ic;inde bulunan her §eyi ile beraber Allah'a bo
yun eger. O'na Allah'm hiikiimlerinin hakim olmas1 gerekir. insanlann 
ahlak ve adetleri. .. Birbirleriyle ili§kileri. .. Bireysel ve toplumsal hare
ketleri. .. cinsi, ekonomik ve sosyal davram§lan ... Sava§ ve ban§l. .. ic; 
ve dl§ politikas1. .. Hepsi Allah'm yasas1yla c;evrilidir. Ve yasaya gore 
diizenlenmi§tir. Hepsini Allah kontrol eder, insanm istek ve kaprisine 
terkedilen hie; bir §ey yoktur. · 

Bu i§lerin biitiinii birbiriyle baglantllld1r. Hem ruhlann derinligin
de, hem de hayatm ic;inde ... insamn yapt1g1 i§lerden, kendi ba§ma ba
g1ms1z ve otekilerle ili§kisi olmayan hie; bir i§ yoktur. Ruhi, akli ve orga
nik faaliyetleri bu birle§ik yap1dan dogmu§tur. Bunun i<;in de birbirine 
baghd1rlar. Her cephesi otekilere etki eder. Toplum hayatl bak1mmdan 
da durum boyledir. Ekonomik diizeni; sosyal, ruhi ve ahlaki dii§iinceden 
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ay1rmak imkfms1zd1r. Bunlardan hi~ birini digerinden ayn olarak ele 
alamay1z. Hi~ birinin digerine etki etmedigini veya etkisi altmda kal
madigmi ileri siiremeyiz. Ekonoinik hayat; ruhi ve ahlaki degerlerden 
aynlamaz. Ahlaki degerler ekonomik hayattan soyutlanamaz. insan
lara: Siz ki§isel da vram§lanmzda serbestsiniz. Cinsi hareketlerinizi ve 
nlhi degerlerinizi istediginiz §ekilde diizenleyebilirsiniz. Ama politik ve 
ekonomik konularda devletin §U veya bu diizenine uyun, denilemez. 

Keza: Geleneksel ahlak kaidelerine baglanm. Kotiiliik yapmaym, 
i~ki i~meyin ve farz ibadetleri yerine getirin. Sonra ekonomik durumu
nuzu, istediginiz gibi §ekillendirin. insanlan somiiriin, kolele§tirin ve 
haklanm yeyin, denemez. Qiinkii toplumun ve rUhun i~ yap1smda mev
cud olan ili.§kiler, biitiin bu konulann belli bir diizen ve sistem i~inde 
olmas1m gerektirir. · · 

Biitiin bu konularda i§in ba§I dengeye dayamr. Denge; Allah'm ni
zami iizere yiiriiyen ruhlann kazand1g1 bir niteliktir. Denge, bu evren
de hakim unsurdur. Gok cisimleri dengelidir. (islam Terbiyesinin Meto
du, isimli eserimize bakm1z.) Bir arpa boyu §a§mayan, bir saniye veya sa
lise uzakla§mayan, bir metre I§Ik h1z1 degi§meyen, ince, saglam ve has
sas bir nizam evreni dengeler. Denge; bizim bir boliimiinii te§kil ettigi
miz giine§ sisteminin belirgin bir ozelligidir. i~inde ya§adigimiz diin
yamn ozellikle bir niteligidir. Ve ~ok daha ozel olmak kayd1yla, yeryii
ziindeki hayatm ana simgesidir. Evrendeki denge konusunda ilim, ~ok 
§eyler soyliiyor. Ama burada onlan a~Iklayacak degiliz. Duygulu ve de
rin gorii§lii ki§iler, evrendeki dengeyi ilim soylemezden once de idrak 
ediyorlardl. Ruhi bir panlt1 ve huzme halind,e bunu kavrann§lardl. 

insan hayat1 da, i~inde ya§ad1g1 kainatm ve biitiin canlllarm uy
dugu en biiyiik kanuna uymak ve biitiin davram§lannda denge esas1m 
ol~ii almak zorundad1r. U~ucu hayallerle ezici ihtiya~lar arasmda den
ge kurmak zorundad1r. Ki§isel istekleriyle toplumsal istekler, maddi ar
zulanyla ruhi arzulan, reel giiciiyle hayal giicii arasmda, sevgi ve nef
ret, i§le ibadet arasmda denge kurmak mecburiyetindedir. Toplumun 
menfaat1yla ferdin yaranm, bir neslin ihtiyac1yla nesillerin ihtiyacm1 
k1saca hayattaki her §eyin arasm1 dengelemek zorundadlr. 

insanlar, tek bir nefisten meydana gelmi§ olmalan, ba§langi~lan 
ve sonlan itibfmyla ortak olmalan nedeniyle birbirlerinin karde§idirler: 

<< Ey insanlar; sizi bir tek nefisten yaratan, ondan e§ini var eden ve 
ikinizden birc;ok erkek ve kadm iireten Rabbm1zdan korkun. Kendisi 
adma birbirinizden dilekte bulundugunuz Allah'tan korkun da, akraba
llk bagm1 kesmekten sakmm. Muhakkak ki Allah; sizin iizerinizde tam 
bir gozeticidir.n (Nisa, 1) 

«Ey insanlar; dogrusu Biz, sizi bir erkekle bir di§iden yaratt1k. Ve 
birbirinizle tam§asmii diye sizi milletlere ve kabilelere ay1rd1k. Ger~ek-
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ten Allah :katmda en degerliniz; O'ndan en ~ok korkaminzd1r. ~tiphesiz 
Allah, Alitn'dir, Habir'dir.» (Hucurat, 13) 

Bu karde§lik, hayal alemind~ saklanan gtizel bir teoriden ibaret de
gildir.· Aksine be§er hayatmm derinliklepne inen ve tizerine sistem ve 
htiktimlerin kondugu koklu bir gerc;ektir. Maldan istifade konusunda 
ttim insanlar ortakla§Irlar: __. 

«Ta ki mal, i~inizqe zenginler arasu1da elden ele' dola§an bir devlet 
olmasm.» (Ha§r, 7) ·~ • 

Huzur ve gtiven tum insanll~n mahdlr. 
Mtisltimamn musltimana kahl, mali, namusu ve her §eyi haramd1r. 
Sadece mtisltimam,n nn? Tiim insanhgm ... 
«Her kim, bir kirnseyi bir kirnseye veya yerytiztinde bozgunculuga 

kar§Ihk olmadan oldururse; butun insanlan old_tirmti§ gibi olur.» (Mai
de, 32) 

Ahlak, insani bir meseledir. Ve insanlarm karde§ligi prensibinden 
dogar. Yerytiztinde bozgunculuk ve fuhu§ yapan ki§i bir karde§inin ye
ya baciSmm namusuna sald1rmaktad1r. insanlarla alay eden veya c;e
ki§tiren, insanlan aldatan ve yalan soyleyen, h1rs1zhk yapan ve ba§ka
smm malrm zorla ·alan ki§i; kendi nefsi i~in sevdigini karde§i i~in de 
sevmesini, kendisi ic;in yaptig1 §eyi karde§i i~in de yapmasm1 buyuran 
karde§lik kanuna tecavtiz etmektedir. Zaten bunun i~in karde§ligi ko
rumayt emreden huktimler g~tirilmi§tir. Bq: hukumleri c;igneyenler, 
ag1r bask1 ve cezalarla durdurulmak)stenmi§tir. i§te her i§ ve duygu:
da hakim olan bu ruh, insan hayatmm esas1 olmaktad1r. Hayatm ic;in-
den CO§Up gelen gen;ek bir unsur. .. ' ' · . . . 

Btittin bunlarm yam s1ra Islam, insam nazariyeler dtinyasmda ge-
zinen bir yaratik olarak ele almaz, fiilen i~inde ya§ad1g1 gerc;ekleri goz 
ontinde tutar. Ama gerc;eklere boyle yakmdan dikkat etmesi, onun dar 
s1mrlar ic;erisinde tikamp kalan mahdud realiteleri on plana almas1 an
lannna gelmez. islam, insan varhgmi, oldugu gibi ele ahr. Ne on~ ta
biatma uygun olmayan yukiimltiliikl~r ytikler, ne de enerjisini ihmal 
eder. insam btittin motifleri, arzulan; ve davram§lanyl!!l- ele ahr. On
Ian kabul eder, goz ontinde tutar. Yaptig1 yegane §ey, o d;uygu ve istek
leri ic;e gommek ve bask1 altma alarak yaratlh§IYl~ sava§mak degil, 
egitmek ve temizlemektir. 

Cinsel enerji, aslmda temizdir. islam onu, ac;1k ve sec;ik olarak ka
bul eder: 

Dogrusu sizin birc;ok §eylerinizde . mtikafat vard1r. <;evresinde bu
lunanlar derler ki: Ey Allah'm Rasulii, birimiz §ehvetini dindirirse yi
ne miikafat nn ahr? Buna verdigi cevab §U olur: Biliyor1 musun, §ay.et 

f 

onu haram yola harcami§ olsayd1, iizerine giinah olmayacak nnyd1? A.ym 
~ekilde, helal yola harcaymca da mukAfat vard1r. (islam ve Materya-
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lizri:C A'rasrnda: insan, isiriili eserimizde islam'm gotii§ii bahsine bak1mz.) 
Miilkiyet istegi temizdir. irisanm kendi nefsihi sevmesi temizdir. 

Sava§ma1 ariu.su·ve 1kabiliyeti temizdir. Nefret duygusu temizdir. Evet. 
islam insa:ruii ~-biiti:in kabiliyet ve yetenegini kabul eder ve cevablandl
nr. Yalruz bu-nunla da kiHmaz, 'onlan ger~ek ye'rine yerle§tirer-ek bizzat 
gerc;ekle§mesini ister. Fakat bunu yaparken hududu a§mamasmi §art 
ko§ar. Hududu ·a§'tigi zaman bu temiz istekler, i<fuh'~l)a: donii§iir. Fuhu§, 
haddi a§maktlr. Bunun i~in c;ah§masim onleyecek kontrol mekanizma
lan koyar. Temizlemek iizere belirli hedefler tayin eder ve bu hedefler
den §a§tnamasi i¢in' dn:lan Allah'a Haglar. Bunu yaparken, insan ruhun
da sakh alan ve bizzat ;Allah tarafuidan kendisine lutfedilmi§ bulunan 
arac;lara! da yanir: · j ~ • ' , ~· . .. · ' • 

«Andolsmfne:fs·e Je· emu :a:uzenleyene.» Sonra da ona; he~ kotiilii
gii, hem de takvay1 ilham edene.» Nefsini antan gerc;ekten felaha er
mi§tir. Ve onu ortup kirleten ise muhakkak ziyana ugrami§tir.» (~ems, 
7-10) .. . ',, 

. Bunlan yaparken insamn oir par~dsmm gamurdan oldugunu ve 
c;amurun ag1rllgm1 ve yapi§kanllgim bilir .. Onun ic;in .insamn ger~eklerin 
baskiSl ve etkiSl altmda bulundugunu, zay1f yaratlldigmi kabul eder 
ve zaYifllgmi gidermeye ~ah§Ir: 1 

«Allah (tekliflerini) sizden haf1fletmek istiyor. Qiinkii insan, zay1f 
yaratllrm§tlr.» (Nisa, 28) ' 

Yiikiimliiliiklerini hafifletir: «0, sizi sec;mi§ ve babamz ibrahim'in 
· yolu olan dinde sizin ic;in bir zorluk k1lmam1§tlr.» (Haec, 78) «Allah, 
kimseye giiciiniin yeteceginde:n fazlasm1 yiiklemez.» (Bakara, 286) Ve 
giicii nisbetinde emredileni yapmasm1 buyurur: Ben size bir §ey emret
tigim iaman, giiciiniiz yettigince ohu yapm. Ve bir §eyden de sizi nehye
dersem ondan sa:kmui. (Muslim) 

Ve riihayet 'insanm ayagmm kay1p dii§mesini affeder. Ki§i yaptlgm
da 1srar etmedigi siirece gazab kihc;lanm iizerine indirmez. «Hem onlar 
yaptlklanhda bile bile 1srar da etmezler. I§te onlarm miikafati; Rabla
nndan bir magfirettir.» (Al-i ~mran, 135-136) «Onlar ki; Allah ile be
rabet ba§ka bir tannya tapmazlar. Allah'm haram kild1g1 cana haks1z 
yere k1ymazlar. Zina etmezler. Kim de bunlan yaparsa, cezaya c;arpar. 
K1yamet giinii azab1 kat kat olur ve orada alc;altllarak temelli b1rak111r. 
Ancak 'tevbe _eden, inamp salih amel i§leyenlerin; Allah, i§te onlarm ko
tiiliiklerini iyiliklere c;evirir. Ve Allah Gafur, Rahim oland1r.» (Furkan, 
68-70) Ademoglunun hepsi hata -'edicidir. Hata edenlerin en iyileri de 
tevbe ectenlerdir. 

i§te islam'm insan gorii§ii. Bu gorii§, insan hayatmm tiim incelik 
ve derinliklei'ini kavrayan ger'li§ · kapsamh bir gorii§tiir. Bu gorii§, insa
mn irtsahhk degerini, ba§ka degerler hesabma ayaklar altma almayan, 
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bir yamm hatlrlarken obur yamm unutmayari ahenkli ve dengeli bir 
gorU.§tUro 

Yuce, <dnsanc11» bir san'at eseri de ancak ve ancak boylesine kap
samh ve dengeli bir dti§U.nce sisteminden dogabiliro insan hayatmm go
rtilen ve gortilmeyen her yamm ic;eren, ezici ihtiyac;lanm ve uc;ucu ha
yallerini kapsayan bir san'at eseri. 0 0 Realiteler dunyasm1 ve idealiteleri 
tasvir eden, ferdi ve toplumsal hayatl yans1tan usttin bir san'at eseri. 0 0 

Maddi uretim, fikri uretim ve ruhi uretimi birlikte gosteren, dti§U§ ve 
yukseli§ini yakalayan bir san'at eseri. 0 0 Boyle bir san' at eseri, §U.phesiz 
ki, insanllgm §ahid oldugu en buyuk eser olacaktlro (islam DU.§U.ncesin
de San'at, Muhammed Kutub, 37-99) 0 

----------~00,-----------

ASR SURESiNiN SONU 



HUMEZE SURESi 

(Mekke'de nizil olmu§tur.) 

.~ (\ ~' ~:) .. \,~ \ . ~ 
... ~ /~~---------.. ::; 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla 

1 - Diliyle <;eki~tirip yuziinden de alay edenin vay ha-
line. 

2 - Ki o mah toplay1p onu sayar. 
3 - Mahn1n kendini ebedi kilacagini san1r. 
4 - Hay1r, andolsun ki o, Hutame'ye at1lacaktir. 
5 - Hutame'nin ne oldugunu bilir misin sen? 
6 - 0, Allah'1n tutu~turulmu~ bir ate~idir. 
7 ~ Ki, tirman1p yureklerin i<;ine i~ler. 
8 - Bu, onlann iizerine k~patllnn~tlr. 
9 - Uzatllm1~ sutunlar aras1nda. 



8654 !BN KES!R (Ciiz: 30; sare: 104 

~I ) kelimesi dille ve sozle c;eki§tirmek, o_;..Jll ) kelimesi ise 
yalmz dille c;eki§tirmektir. Yani insanlarla alay edip onlan eksik gos
termeye c;ah§anlar. Bu kelimelerin ac;1klanmas1 Kalem suresinde (ayet: 
18) gec;mi§ti. 

ibn Abbas der ki: <<Diliyle c;eki§tirip yiizlinden de alay eden.» kavli; 
kmayan ve sata§an, demektir. Rebi' ibn Enes ise ( o~l ) kelimesi, 
ytizle alay etmek ( o_;..Jll ) kelimesi de bundan sonras1d1r. Katade der 
ki: Dili ve goziiyle alay edip c;eki§tirir, insanlann etlerini yer ve onlara 
sata§Ir. 
. Miicahid der ki: ( o_;..jl ) el v~ goz iledir. ( o;..UI ) ise dil iledir. 
Ibn Zeyd boyle der. Malik ise Zeyd Ibn Eslem'den nakleder ki ( o:....tl ) 

..1 

kelimesi, insanlarm etini c;eki§tirmektir . . 
Sonra baz1lan dediler ki: Diliyle c;eki§tirip yiiziinden de alay eden

den maksad, Ahmes ibn ~erik'tir. Ba§k~s1d1r da denmi§tir. Miicahidise; 
bU ifade Uffi Umldir, der. If 1 · ~ 

«Ki o, mall toplay1p onu sayar.» Mall iist iiste y1g1p teker teker 
sayar. Allah Teala'mn bit: ba§ka ayette buyurdugu gibi: «Mallm toplay1p 
kap ic;inde saklayam da.» (Mearic, 18) Siiddi ve ibn Cerir boyle derler. 
Muhammed-.ibn Ka'b ise, mall giindiiz onu,_§uradan.-ve §Uradan oyalar. 
Gece olunC:a --bir le§ _gi_!?i _uyur. , lr_- ' >:·· · 

«Mahmn kendini ebedi k1lacagm1 sanm.» Zanneder ki mal topla
~~ onu bu dlinyada ebediyyen ba.ki k1lacaktlr. 
-. · · «H~Yir, andolstiJL ' .ki q, Hutame'ye atlla;~aktlr:» , HaYJ.r mes'ele _ne 
onun sand1g1 g~bidir ne de hesab ettigi gibi. Bu mall toplay1p sayan, 
muhakkak Hutame'ye atllacaktlr. Hutame, cehen~emin s1fat olan isim
lerinden bir isimdir. <;iinkUo,-kendisinde bulunan herkesi ezer. Bunun 
ic;in Allah Teala miiteakib ayette buyuruyor ki: «Hutame'nin ne oldu~ 
gunti btlir n)isin sen. 0, Allah'm tutu§turulmu§ bir ate§idir ki tlrmamp 
yureklerin ic;ine i§ler.» , Sa bit el-Benani der ki: Daha onlar canh iken 
yiireklerini yakar. Sonra der k·i : Bu, onlara azab;~ eri§mi§ oldugunun 
ifatlesidin ' : 1 ~ ' • ·:: " ' • 

Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi dedi ki: Bedenindeki her §eyi yer. 
Nihayet boynunun hizasmdaki kalbine ula§w~a tekrar bedenine doner. 

«Bu, onlarm iizerine kapatllml§tlr.» Bel~d suresinde ' gec;tig! gibi 
kilitlenmi§tir. ibn Mefaifiyeh der ki: Bize 'Abdullah ibn Muhammed .. . 
Ebu Hiireyre'den nakfetti ki; -Rasulullah ' (s.a.): «Bu, onlarm iizerine 
kapatllmi§tlr.» · kavli -hakkmcta; kilitle:rimi§tir, buyurmu§tur. Ebu Bekr 
ibn Ebu ~eybe de pu hadisi A~dullah ibn :a,usayf kanahyla ... Eb.u Sa
lih'in sozii olarak nakleder ve peygambere ref'etmez. 

«Uzatllmi§ siitunlar arasmda.n Atlyye 'el-Avfi der ki: Demirden sii
tunlarda. Siiddi ise; ate§ten siiturilarda, der. ~ebib ibn Bi§r de ikrime 
kanahyla ibn Abbas'tan nakleder ki: 0, «Uzatllml§ sutunlar arasmda>> 
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kavline; uzatllmi§ kap1lar, anlamm1 vermi§tir. Katade der ki: Bu ayet 
Abdullah ibn Mes'ud'un k1raetinde ( o~..U ..t-J o~y f'-:k !ril ) 
ccBu, onlarm iizerine uzatllml§ siitUnlar ile kapatllmi§tlr,» §eklinde
dir. Avfi, ibn Abbas'tan nakleder ki: Onlan siitunlarm arasmda ce
henneme girdirmi§ ve iizerine siitunlan uzatmi§tir. Boyunlarmda zin
cirler vard1r ve bununla kap1lar kapatllmi§tlr. Katade der ki: Bize 
anlatlld1gma gore onlar, cehennemde siitunlarla azabland1nhyorlar idi. 
ibn Cerir Taheri de bu gorii§ii tercih eder. Ebu Salih ise ccUzatllml§ sii
tUnlar arasmda» kavline; uzun baglar, diye mana vermi§tir. 

ccKi, tlrmamp yiireklerin i<;ine i§ler.» Yani i<;ine girip gogiislere ka
dar ula§an ve kalblerdeki her §eye muttali' olan. Kalbler anlamma ge
len ( o~~l ) kelimesi, kalblerin ortas1d1r. insan bedeninde ( ~~- ) 
kelimesinin ifade ettigi organdan daha ince bir organ yoktur. En kii<;iik 
bir eziyyet halinde de ondan daha <;ok kederlenen yoktur. Boyle olunca 
cehennem ate§i kalbleri yalad1g1 ve onu ku§atlp sard1g1 zaman durum 
ne olacaktlr? Ozellikle ccyiireklen) ifadesinin kullamlmasmm sebebi; kii
fiir ve bozuk inan<;larm yerle§tigi merkez olmasidlr, diyenler de vard1r. 
Ate§in kalbleri yala,n'las1 demek, onu biitiiniiyle ku§atmas1 demektir. (Ne
sefi, Medarik, VI, 567) . · 

HUMEZE SURESiNiN SONU 



FIL SiJRESi 

(Mekke'de nazil olmUt!}tUr.) 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla 

1 - Rabbm1n; fil sahiplerine ne ettigini :gormedin mi? 
2 - 0, bunlann duzenlerini bo~a <;l!karmadl nn? 
3 - 0, bunlann uzerine surulerle ku~lar gonderdi. 
4 - Ki, onlar1n uzerine pi~kin tugladan ta~lar atiyor

lardl. 
5 - Nihayet onlan, yenik ekin yaprag1 gibi yap1verdi. 

Bu da Allah Teala'mn Kurey§'lilere lutfettigi bir ba§ka nimetidir. 
Ka'be'yi YJ.klp onu varhklar diinyasmdan silmeye azmetmi§ olan Fil as
habtm uzakla§tlrmt§ olmas1, yere battnp burunlanm siirtiip gayretleri
ni bo§a ~1kartmas1, i§lerini yolundan ~1karmas1 ve en act bir kaytpla ge
ri dondiiriip gondermesi de Allah'm bir lutfudur. Fil ashab1 Htristiyan 
bir kavim idiler. 0 stralarda onlarm dini putlara tapma baktmmdan 
Kurey§'lilerin haline ~ok benziyordu. Ancak bu, Rasulullah (s.a.)m gon-

Tefstr, C. XV, F : M,J 
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derili§ine bir hazrrhk niteligidde idi. <;iinkii en me§hur alan gorii§ uya
nnca Rasulullah (s.a .) o yrl dogmu§tu. Kader hal diliyle sankr §oyle 
demektedir: Ey Kurey§'lile,r toplulugu; siz onlardan iistiin oldugunuz 
ir;in sizi Habe§'lilere kar§I muzaffer krlmadrk, ancak peygamberlerin ha
temi olan iimmi peygamber Muhammed (s.a.) i peygamber olarak gonde
rip, deger vererek sayg1yla yiicelttigimiz o eski evi ·korumak i~in sizi 
onlara iistiin k1ld1k. 

Fil Ashabmm K1ssas1 : 
Daha once Biiruc suresindeki Uhdud ashabmm k1ssasmda gec;tigi 

gibi Himyer krallanmn sonuncusu olan Zu-Nuvas mii§rik bir ki§i idi 
ve o, H1ristiyan olan Uhdud ashabm1 oldiirmii§tii. Bunlar yakla§Ik. yir
mi bin ki§i idiler. Uhdud ashabmdan Zu-Sa'leban denilen bir ki§iden 
ba§ka kimse kurtulamadr ve o gidip H1ristiyan olan ~am krah Kayser'
den yard1m istedi. Kendilerine en yakm olmas1 nedeniyle ~am krah ona 
bir mektub yaz1p Habe§ Krall Neca§i'ye yollad1. Neca§i, Eryat ve Sab
bah oglu Ebrehe admda iki komutamm biiyiik bir ordu ile Yemen'e 
gonderdi. Onlar, onlerine gelen iilkeleri c;igneyip Himyer krallarmm ik
tidanm ellerinden ald1lar. Zu-Nuvas denizde bogularak oldii. Habe§'liler 
Yemen idaresinde bagimsizhk kazanarak Eryat ve Ebrehe isimli bu iki 
komutanm emri altma girdiler. Ancak Eryat ve Ebrehe iktidar konusun
da ihtilafa dii§tiiler, kar§Ihkh miicadele edip sava§tllar. Biri digerine 
dedi ki : iki ordunun kendi arasmda sava§masma gerek yok. Ben ve sen 
kar§I kar§Iya dovii§elim. Hangimiz digerini oldiiriirse, art1k kralhk onun 
olsun. Bu konu iizerinde ittifak ederek kar§Ila§tllar. Ve ikisinin de sir
tmda ok vard1: Erya.t, Ebrehe'ye saldmp ona k1hc;ia vurdu burnunu, 
agzm1 ikiye parr;alay1p yiiziinii yard1. Ebrehe'nin kolesi Atevde de Er
yat'a sald1rarak onu oldiirdii. Ebrehe, yarah olarak geri dondii. Yara
Slru tedavi ettirdi ve iyile§ti. Boylece Yemen'deki Habe§ ordusunun yo
netiminde bagrms1z oldu. Neca§i ona mektub yazarak durumunu kma
dl ve burnunu yere siirterek iilkesini c;igneyecegine and ir;ip tehdid et
ti. Ebrehe ise ona yumu§ak davramp iyi gec;inmek iizere el<;i gonderdi 
ve el<;isiyle birlikte hediyeler de yolla<;h. Bir testinin i<;ine de Yemen 
topragrm koydu. Almm siirterek onu da beraber gonderip mektUbunda 
dedi ki : Kral bu top raga bassm da yemini yerine gelsin. Ben, almmr 
bununla krala gonderiyorum. Mektub krahn eline ula§mca hayret etti 
ve ho§nud olarak onu i§inin ba§mda brraktL Ebrehe Neca§i'ye gbnder
digi mektubta dedi ki: Ben Yemen topragmda senin adma daha once 
benzeri yap1lmamr§ olan bir kilise yapacagrm. San'a'da c;evresi yi.iksek, 
binas1 yiice, etra.f1 siislii, manzarah bir kilise yapmak iizere I§e ba§lad1. 
Araplar onun yiiksekliginden dolay1 Kuleyyis adrm vermi§lerdi. Zira 
ona bakanm ba§mdaki takkesi - binamn yiiceliginden dolay1- nere
deyse dii§eyazryordu. Dudag1 yank Ebrehe, araplarm Mekke'deki Ka'-
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be'yi haccetmeleri gibi buraya hac i~in gelmelerini emretti. Ve bunu 
iilkesinde i'lan etti. Adnan ve Kahtan soyundan olan araplar buna kar§l 
~lktllar. Kurey§'liler de buna son derece klzd1lar. Oyle ki bunlardan ba
Zl ki§iler, o kiliseye gidip geceleyin i~ine girdiler ve i~ine pisleyerek 
hemen geri dondiller. Kilisenin baklc1lan bu pisligi goriince durumu 
hiikiimdarlan Ebrehe'ye iletip dediler ki: }3unu yapan yalruzca baz1 Ku
rey§'lilerdir. Qiinkii onlar, senin kendi ma'bedlerine benzer ma'bed bina 
etmene k1zmaktad1rlar. Bunun iizerine Ebrehe; Mekke'deki Beytullah'a 
gidip onu ta§ ta~ iistiinde b1rakmayacak §ekilde tahrib edecegine and 
i~ti. 

Mukatil ibn _Silleyman der ki: Kurey§'lilerden baz1 delikanlllar, o 
ma'bede girip i~inde ate§ yaktllar. 0 giinde hava ~ok §iddetli s1caktl, 
binay1 yaktl yere Yiklldl. 

Ebrehe bunun i~in ordu haz1rlad1 ve hi~ bir kimsenin engel olama
yacagl biiyiik sava§~Ilar te'min etti. Orduya benzeri goriilmemi§ biiyiik
liikte filler de i§tirak etti. Bu file Mahmud ad1 veriliyordu. Bu fili Ne
ca§i bunun i~in Ebrehe'ye gi:indermi§ti. Denilir ki, Ebrehe'nin yamnda 
aynca sekiz fil daha vard1. On iki fil bulundugu da soylenmi§tir. Ba§ka 
§ekilde soyleyenler de vard1r. Allah en iyisini bilendir. Ebrehe bu fillerle 
Ka'be'yi y1kmak istiyordu. Ka'benin direklerine zincirler baglayacak ve 
bu zincirleri fillerin boynuna ge~irecekti. Sonra da filleri siiriip biitii
niiyle Ka'be'nin duvarlannm Yik1lmasm1 saglayacakt1. Araplar Ebre
he'nin Ka'be'yi y1kmak iizere geldigini i§itince, bunu ciddi olarak ele 
ald1lar ve kendilerinin Beytullah'm koruyucusu olduklanm kabul edip 
Ka'be'ye hile ile gelmek isteyenleri geri ~evirmeye haklan oldugunu 
soylediler. Yemen'in 6nde gelen krallanndan olan ve Zu-Nefr denilen ki
§i, araplarm yanma gidip kavmini ve kendisine nyan diger arap kabi
lelerini Ebrehe ile sava§a ve Allah'm evini kurtarmaya <;ag1rd1. Bu evin 
Yiklllp harab olmas1m onlemeye davet etti. Onlar da bu adama uyup 
Ebrehe ile sava§tllar. Aziz ve Celil olan Allah'm Ka'be'nin degeri ve yii
celigi ile ilgili bir maksadma mebni olarak, Ebrehe onlan yendi ve Zu
Nefr isimli ki§iyi esir ald1 ve beraberinde gotiirdii. Sonra Mekke'ye dog
ru yolland1, nihayet Ha'§am topraklarma geldiginde, Nufeyl ibn Habib 
el-Ha§'ami kavmiyle beraber ona kar§l <;lktllar. Kavminden Sehran ve 
Nahis de kendisine kat1ldllar. Ebrehe ile sava§tllar. Ebrehe onlan da 
yendi ve Nufeyl ibn Habib esir edildi. Ebrehe once onu 6ldiirmek iste
diyse de sonra bag1§lad1 ve Hicaz iilkesinde kendisine rehberlik etmesi 
i<;in onu yamna aldL Taif topraklanna yakla§mca, Taif'in Sakif kabile
sine mensub halkl ona kar§l <;1kt1lar ve ma'bedlerini korumak i<;in ona 
iyi davram§ gosterisinde bulundular. · Onlar ma'bedlerine Lat'm adm1 
veriyorlardL Ebrehe'ye ikramda bulunarak Ebu Re'gal isimli bir hem
§ehrilerini k1lavuz olmak iizere Ebrehe ile birlikte gonderdiler. Ebrehe, 
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Mekke yakmlanndaki el-Muganunes'e gelince orada konakladl ve askert
ni Mekke halkmm develertnin ve diger siiriilerinin iizerine sald1rtt1. On
Ian ahp Ebrehe'ye getirdiler. Bu siiriide Abdiilmuttalib'in iki yiiz devesi 
vard1. Ebrehe'nin emri iizerine bu siiriiye sald1ran oncii birlik komutam
nm ad1, Esved ibn Mefsud idi. ibn ishak'm zikrettigine gore, baz1 araplar 
onu hicvettiler. Ebrehe, Himyer kabilesine mensub olan Hinata'y1 Mek
ke'ye gonderdi. Ve Kurey§'in en se<;kinini getirmesini emretti. Allah'm 
evini korumazsamz, kral sizinle sav~mak niyyetiyle gelmedi, diye de 
haber yollad1. Hinata Mekke'ye gelince onu Ha§im oglu Abdiilmuttalib'in 
yanma getirdiler. Hinata, Ebrehe'nin soyledigini Abdiilmuttalib'e teb
lig etti. Abdillmuttalib ona dedi ki : Allah'a andolsun ki; biz de onunla 
sava§mak istemeyiz. Bizim buna giiciimtiz de yetmez. Buras1 Allah'm 
haram olan evidir ve dostu ibrahim'in makam1d1r. Eger onu korursak, 
buras1 Allah'm evi ve haremidir. Ve eger b1rakacak olursak bu onunla 
Allah arasmdad1r. Allah'a andolsun ki ; bizim onu koruyacak gticiimiiz 
yoktur. Hinata Abdtilmuttalib'e dedi ki : Benimle beraber Ebrehe'ye gel. 
Abdillmuttalib onunla beraber Ebrehe'nin yanma gitti. Ebrehe onu go
rtince, sayg1yla kar§lladl. Qiinkti Abdillmuttalib gortinii§ti giizel, yakl
§lkll bir ki§i idi. Ebrehe tahtmdan inerek onunla beraber serginin iize
rine oturdu ve terctimanma §Oyle dedi: Ona istedigin nedir? diye sor. 
Abdtilmuttalib, terctiman vas1tas1yla dedi ki : Benim istedigim hiiktim
darm alml§ oldugu iki yiiz devemi bana geri vermesidir. Ebrehe, tercii
mamna §Oyle dedi: Ona de ki; seni gordtigtim zaman benim hayretimi 
<;ekmi§tin. Ama konu§unca sana gerek duymad1m. Benimle, ald1gm iki 
ytiz deve i<;in mi konu§uyorsun da gerek senin ve gerek atalarmm dini
nin ma'bedi olan mukaddes evi y1kmak istedigimi unutuyorsun. Hal
buki ben, onu y1kmak tizere geldim, sen ise bu konuda bana bir §ey 
demiyorsun. Abdiilmuttalib ona dedi ki : Dogrusu develerin sahibi be
nim. Evin sahibi de onu korur. Ebrehe dedi ki : Onu benden koruyamaz. 
Abdtilmuttalib dedi ki : Sen, onunla ba§ba§asm. 

Denilir ki : Abdillmtittalib araplarm se<;kinlerinden bir toplulukla 
birlikte Ebrehe'nin yamna gitmi§ ve ona Ka'be'yi y1kmaktan vazge<;me
sine kar§lllk Ttihame'deki mallarmm ti<;te birini vermeyi teklif etmi§
ler. Ancak Ebrehe bunu kabul etmemi§. Ebrehe Abdiilmuttalib'e deve
lerini vermi§ ve Abdillmuttalib Kurey§'lilere gelerek Mekke'den <;lkma
lanru, daglarm tepelerinde korunakh yerlere yerle§melerini, askerlerin 
saldmsmdan endi§e ettigini bildirmi§. Sonra Abdiilmuttalib ve Kurey§'-

. liler Ka'be'ye gelerek Allah'a dua etmi§ler, Ebrehe ve ordularma kar§l 
kendilerine yard1mc1 olmasm1 istemi§lerdi. Ka'be'nin kap1smdaki halka
Yl tutarak §Oyle demi§ti : 

«Allah'1m, adam kendi kafilesini koruyor, Sen de Ka'be halkm1 koru. 
Onlann ha<;1 ve kuvvetleri yarm Senin kuvvetlerini yenmesinler.» 
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ibn Ishak der ki: Sonra Abdi.ilmuttalib kapmm halkasm1 b1raktl 
ve daglarm ba§ma c;:ekildiler. 

Mukatil ibn Si.ileyman der ki: Mekke'liler Ka'be'nin yanmda ger
ctanhkh yi.iz deve b1rak1p gittiler ki askerlerden bir k1sm1 haks1z yere 
dokunur da Allah Teala bu sayede kendilerinden intikam ahr. 

Ertesi giin Ebrehe, Mekke'ye girmek i.izere haz1rland1. Fili de hazir
lanmi~tL Filin ad1 Mahmud idi. Ordu haz1r hale gelmi~ti. Filler Mekke'
ye dogru yonlendirilince, Ni.ifeyl ibn Habib gelip filin yamnda durdu 
kulagma egilmi~ ve: Ko!? ey Mahmud, yahut geldigin yere dogru dosdog
ru don. c;unki.i sen Allah'm haram olan beldesindensin, demi~ti. Sonra 
kulagm1 b1rakm1~t1. Fil ko~tu, Nufeyl ibn Habib dagm tepesine c;:Ikm
caya kadar kac;1p geldi. Kalkmas1 ic;in file vuruldugunda fil kalkmadL 
Ba~ma demir r;omaklarla vurdular. Karnmm altma ucu egri sopalarla 
vurup kalkmas1 ic;:in kanattllar. Fil yine kalkmad1. Yemen tarafma don
mek i.izere yonelttiklerinde kalk1p ko§tu . ~am tarafma dondi.irdi.iklerinde 
yine aym §ekilde yapt1. Doguya dondi.irdiiklerinde ise yine aym ~ekilde 
yapt1. Mekke'ye yonlendirilince c;okti.i . Allah Teala onlann i.izerine de
nizden k1rlang1ca ve Belesan'a (bir tiir k1rlang1c;) benzer ku§lar gon
derdi. Her kU§ ile birlikte i.ic; ta§ vard1. Biri gagasmda, ikisi ayaklarm
daydL Leblebi ve mercimek bi.iyi.ikli.igi.inde idi. Onlardan kime isabet 
ederse, helak oluyordu. Ancak bu ta§lar hepsine isabet etmi§ degildi. 
Onlar yol arayarak kac;1p gitmeye ba§ladilar. Ni.ifeyl'den kendilerine yol 
gostermesini istiyorlardL Ni.ifeyl de diger Kurey§'liler ve Hicaz'll arap
larla birlikte dagm tepesinde idi. Allah'm Fil ashabma indirdigi inti
kamml seyrediyorlardL Niifeyl §6yle diyordu: 

«Kac;:1~ nereye? Pe§inizden gelen tannd1r. 
Dudag1 yank Ebrehe de galib degil maglU.btur.» 
( ... ) 
Vak1di kendi isnadlanyla nakleder ki : Fil ordusu Harem-i ~erif'e 

girmek i.izere haz1rlamp filleri de haz1rladiklarmda, fili diger yonlere 
yonelttikleri zaman gidiyordu. Ama Harem-i ~er'if'e yonelttiklerinde 
durup bagmyordu. Ebrehe ise fil si.iri.ici.isi.ine saldmyor, k1z1p dovi.iyor
du ve fili Harem-i ~erif'e girdirmek ic;in zorlamasm1 emrediyordu. Bu 
konuda soz uzar gider. Abdi.ilmuttalib ve Mekke e§rafmdan bir toplu
luk - aralannda Mut'im ibn Adiyy, Amr ibn Aiz ibn Umran ibn Mah
zun, Mes'ud es-Sakafi de bulunuyordu- Hira dagmda Habe§'lilerin yap
tlklanm gozetliyorlardi. c;ok garib bir yaratlk olan Jilin durumunu ve 
kar~1la§tlg1 hali seyrediyorlardl. Onlar bu haldeyken birden Allah Te
ala Ebabil kU§lanm i.izerlerine gonderdi. Parc;a parc;a san, giivercinden 
ki.ic;i.ikc;:e ve ayaklan k1rm1Z1 olan bu ku§larm her birinde iic;: ta§ bulu
nuyordu. Ku§lar gelip iizerlerinde halka halka oldular ve bu ta~lan on
lann i.izerine b1rakmca onlar da hel§,k olup gittiler. 
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Muhammed ibn Ka!b el-Kurazi der ki: iki fil getirmi§lerdi. Mah
mud ad1 verilen birincisi c;okiip kalrm§, digeri ise k1z1p c;ak1l yagdlr
mi§tl~ 

Vehb ibn Miinebbih der ki: Onlarm beraberinde pekc;ok fil vardl. 
Mahmud kralm filiydi. 0, k1rmldamam1§tl. Diger filler de ona tabi ola
caklardL ic;lerinden bir fil k1zd1 ve c;ak1l f1rlatt1. Bunun iizerine geriye 
kalan diger filler de kac;tllar. 

Ata ibn Yessar ve ba§kalan derler ki: Bu deh§etli anda hepsine 
azab gelmi§ degildi. Kimileri c;abucak helak olurken, kimilerinin de kac;
tlklan esnada organlan lime lime dii§iiyordu. Ebrehe, uzvu lime lime 
dii§enlerdendi. Nihayet HU§'am diyfmnda old'i.L 

ibn ishak der ki: Onlar kac;1p muhtelif yollara dogru gitmeye c;a
ll§tllar. Ancak her c;1k1§ta helak ediliyorlard1. Ebrehe viicudundan yara 
almi§tl. Ebrehe'yi beraberlerinde ta§1d1lar. Eti lime lime dii§iiyordu. 
Nihayet San'a'ya getirdiklerinde o, bir ku§ yavrusu kadar kalmi§tl. 01-
diigii zaman -iddia ettiklerine gore- kalbi gogsiinden yanllp aynl
mi§tl. 

Mukatil ibn Siileyman der ki: Kurey§'liler, onlann b1raktlklan §ey
·lerden pekc;ok mal elde ettiler. 0 giin AbdUlmuttalib, bir c;ukuru doldu
racak kadar altm elde etmi§ti. 

ibn ishak der ki: Bana Ya'kub ibn Utbe'nin anlatt1gma gore; o gun 
mutlaka arab topragmda c;ic;ek ve k1zarmk hastahgl goriilmii.§tii. Ve yi
ne o y1l giizerlik, Ebu Cehil karpuzu ve tidala agac;lanndan yap1lan ke
secikler gorUlmii§tii. ikrime'den de saglam bir isnadla bu §ekilde soy
ledigi rivayet edilir. 

ibn ishak der ki: Allah Teala Muhammed (s.a.)i elc;i olarak gon
derdiginde, Kurey§'lilere olan nimet ve ihsamm saymakta ve onlan yer
lerinde b1rak1p Habe§'lileri geri c;evirmesindeki lutfunu zikretmek ic;in 
onunla birlikte : «Rabbmm; fil sahiplerine ne ettigini gormedin mi? 
0, bunlann diizenlerini bO§a c;1karmad1 m1? 0, bunlann iizerine SUrii
lerle ku§lar gonderdi. Ki, onlarm iizerine pi§kin tugladan ta§lar atlyor
lardl. Nihayet onlan, yenik ekin yaprag1 gibi yap1verdi.» buyurmu§. Ve 
ardmdan gelen surede de: <<Kurey§'in ah§tlnlmas1 ic;in, yaz ve kl§ yol
culuklarma ah§tmlmasmdan dolay1, bu evin Rabbma ibadet etsinler. Ki 
0, kendilerini ac;llktan kurtarmi§ ve korkudan emin k1lm1§tlr.» buyur
mu§tur. Eger 'onun getirdigi gerc;egi kabul ederlerse Allah'm kendileri 
ic;in murad ettigi hayn ve i<;inde bulunduklan iyi hali degi§tirmemesi 
ic;in. 

ibn Hi§am der ki: ( ~4)11 ) kelimesi; topluluklar, demektir. 
Araplar bunun miifredin~ kullanmam1§lard1r. ( ~I ) kelimesi 
ise Yunus ve Ebu Ubeyde'nin bana bildirdiklerine gore, arapc;a c;ok sert 
ve kat1 anlammad1r. ibn Hi§am der ki: Miifessirlerden baz1lan; bu ke-
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limelerin farsc;a iki kelimeden meydana geldigini ve araplarm bunlan 
birle§tirerek tek kelime yaptigm1, soylemi§lerdir. Kelimenin ash farsc;a 
ta§ anlamma gelen sene (seng) ile c;amur anlamma gelen cill (kill) 
kelimesinin birle§mesinden ibarettir. Bu takdirde iki kelimenin ortak 
anlam1, ta§ ve c;amur cinsinden olanta§ demek olur. ( ~...aJI ) ke
limesi ise, henuz bic;ilmemi§ olan ekindir. Bunun mufredi ( ~&- ) 

§eklindedir. ibn Hi§am'm zikrettigi bilgiler burada son buldu. 
Hammad ibn Seleme der ki: As1m, Zirr kanallyla Abdullah ve Ab

durrahman oglu Ebu Seleme'den nakletti ki; o «Slirlilerle ku§lar.» kav
line; gruplar halinde, anlamm1 vermi§tir. ibn Abbas ve Dahhak da 
( ~(.,j ) kelimesine; birbiri pe§i s1ra gelen, anlamm1 vermi§lerdir. 
Hasai-i.ei-Basri ve Katade ise ( J:~~i ) kelimesine ((c;ok» anlam1m ve
rir. Mucahid de bu kelimeye ; birbiri arkasmca gelen dagm1k ve toplu 
ku§lar, anlamm1 verir. ibn Zeyd, bu kelimenin ayn ayn kimi burdan, 
kimi ordan gelen ku§lar oldugunu sayler. 

Kisl?.l der ki: Nahivcilerin ( JY."'I ) kelimesinin ( J~ ) §ek-
linde oldugunu soylediklerini i§ittim. Yine baz1 nahiv bilginlerinden 
( ~41 ) kelimesinin ( ~I ) kelimesinin cem'i oldugunu soyle
diklerini duydum. 

ibn Cerir Taberi der ki: Bize ibn el-Mlisenna .. . ishak ibn Abdullah 
ibn Haris ibn Nevfel'den nakleder ki; o, ((0, bunlarm uzerine surlilerle 
ku§lar gonderdi.n kavline; obek obek, anlamm1 vermi§tir. Ebu Kureyb ... 
ibn Abbas'tan nakleder ki; o, ((0, bunlarm uzerine surlilerle ku§lar gon
derdi.>> kavli hakkmda; onlarm ku§ burnu gibi burunlan, kopek penc;e
si gibi penc;eleri vard1, demi§. 

. Ya'kub ... ikrime'den nakleder ki; bu ku§lar, denizden <;Ikml§ ye§il 
ku§lar imi§. Yaban hayvanlan gibi ba§lan varnn§. 

ibn Be§§ar der ki: Bize ibn Mehdi. .. Ubeyd ibn Umeyr'den nakletti 
ki; bunlar Karadeniz ku§lanymi§. Gagalannda ve penc;elerinde ta§lar 
varml§. Bu isnadlann hepsi de sahihtir. 

Said ibn Cubeyr der ki : Bu ·ku§lar, san gagalan bulunan ye§il ku§
larml§. Ve muhtelif yerlerden gelmi§ler imi§. 

ibn Abbas, Mucahid ve Ata'dan nakledilir ki; Ebabil ku§lan Anka'
Ul-Mugrib (ad1 olup ta kendisi bulunmayan ve uzak diyarlarda ya§adl
gi samlan Anka ku§u) denilen ku§ gibi imi§. Bu rivayeti ibn Ebu Hatim 
nakleder. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ebu Ziir'a . .. Ubeyd ibn Umeyr'den 
nakletti ki; Allah Teala fil ashabm1 helak etmek isteyince uzerlerine kir
langic; gibi denizden c;1kan ku§lar gonderdi. Her ku§, renkli iic; ta§ ta§I
yordu. ikisini a.yag1yla, birini de gagas1yla ta§lyordu. Ubeyd ibn Umeyr 
der ki: Bu ku§lar gelip onlarm ba§lllln uzerinde saf tuttular. Sonra ses 
<;Ikararak gagalarmda ve ayaklarmda bulunan ta§lan attllar. Dli§en her 
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ta~. bir ki~inin ba~mdan girip altmdn ~1k1yordu. Vi.icudunun neresine 
degerse obi.ir trafmdan delip ~1k1yordu. Allah Teala ~iddetli bir ri.izgar 
yollad1 da ta~lar daha sert di.i~ti.iler, ~iddetleri arttl ve boylece hepsi helak 
oldu. 

Si.iddi; ikrime kanahyla ibn Abbas'tan nakleder ki, o; ((Pi~kin tug
ladan ta~lar.>> kavli hakkmda ~oyle demi~tir : Ta~ ~eklindeki <_;amurdan: 
Bu kelime, Fars~a seng ve kill kelimelerinden mi.irekkebtir. Az once 
bunun a~1klamasm1 vermi~tik. Burada tekranna gerek duymuyoruz. 

((Nihayet onlan, yenik ekin yaprag1 gibi yap1verdi.» Said ibn Ci.i
beyr der ki: Halkm hebbur dedigi saman ~opi.i gibi. Said'den nakledilen 
bir rivayette de o; bu kelimeye, bugday yaprag1, der. Yine ondan nakle
dilen bir rivayette ( ~I ) kelimesinin saman, yenik kelimesinin de 
hayvanlar i~in bi~ilen kesik anlamma geldigini soylemi~tir. Hasan el
Basri de boyle der. ibn Abbas, bu kelimeye tanenin kabugu anlamm1 ve
rir ki bugdaym i.izerindeki kabuk gibidir. ibn Zeyd ise; ekinin yaprag1, 
baklamn yaprag1, der. Hayvanlar bunu yeyince o artlk ottan da ote 
bir kahntl haline doni.i~i.ir . Ayetin manas1 ~oyledir: Allah Teala onlan 
yere batmp helak etmi~ ve kendi oyunlanm geri ~evirip hi~ bir hay1r 
elde edememelerini saglann~t1r . Sonra da hepsini helak etmi~tir . Onlar
dan geri donen herkes mutlaka yarah donmi.i~ti.ir. Hi.iki.imdarlan Eb
rehe de aym ~ekilde olmu~tur. Ulkesi alan San'a'ya vard1gmda, kalbi ile 
gogsi.i birbirinden aynlm1~ ve ba~lanna geleni anlatlp olmi.i~ti.ir . Ondan 
sonra yerine oglu Yekst1m sonra da karde~i Ebrehe oglu Mesruk kral 
olmu:~tur. Sonra Himyer kabilesinden Zeyd ibn Yezid, iran hi.iki.imdan 
Kisra'ya giderek Habe~'lilere kar~1 yard1m istemi~, o da kendisine bir 
ordu vererek Habe~'lilerle sava~malanm saglanu~. boylece Allah Teala 
mUlki.i tekrar onlara vererek, atalarmm oldugu gibi onlarm da htiki.im
dar olmasm1 saglam1~t1r. Arap kabilelerinden kutlanmak i.izere yanlan
na pek~ok el~i gelmi~tir. 

Muhammed ibn ishak der ki: Bize Abdullah ibn Ebu Bekr .. . Hz. 
Ai~e'nin ~oyle dedigini bildirdi: Ben, fil si.iri.ici.ilerinden iki ki~inin, Mek
ke'de kor koti.iri.im ve halktan yiyecek dilendiklerini gordi.im. Vak1di de 
Hz. Ai~e'den benzer bir rivayeti nakleder. Ebu Bekr k1z1 Esma'dan da 
~oyle dedigi nakledilir : isat ve Naile isitnli putlarm yamnda iki koti.iri.im 
oturmu~ halktan yiyecek istiyorlard1. Mi.i~rikler kurbanlanm bu putla
nn oldugu yerde keserlerdi. Ben derim ki, fi1 si.iri.ictisi.ini.in ad1 Enis idi. 

Ebu Nuaym, ((Delail en-Ni.ibi.ivve» isimli kitabmda ibn Vehb kana
hyla ... Osman ibn Mugire'den Fil ashabmm k1ssasm1 nakleder. Ancak 
Ebrehe'nin Yemen'den gelmedigini, komutanlanndan ~imr ibn Maf
sud denilen bir adam1 gonderdigini ve ordusunun da yirmi bin ki~i ol
dugunu sayler. Onun anlattlgma gore, ku~ geceleyin onlara ta~1 atm1~ 
ve sabahleyin sar'ah olarak kalkm1~lard1r. Bu ifade ger~ekten garibtir, 
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ancak Ebu Nuaym bunu kuvvetli samp digerlerine tercih etmi§tir. Sahih 
olan, dudag1 yar1k Ebrehe'nin Habe§'li olup Mekke'ye gelmi§ olmas1dlr. 
Anlatilanlar ve §iirler bunu gO.stermektedir. ibn Lehia, Esved kanallyla 
Urve'den; Ebrehe'nin, beraberinde filler bulunan bir oolukle Esved ibn 
Mafsiid'u gonderdigini rivayet eder. Ancak bizza.t Ebrehe'nin geldigini 
saylemez. Sahih olan kavil onun da gelmi§ oldugudur. Belki de ibn Maf
siid oncu ordularm kumandamydl. En iyisini Allah bilir. Sonra ibn Is
hak, Fil ashabmm klssas1mn da it;inde yer ald1g1 baz1 arap §airlerinin 
§iirlerini nakleder. 

( ... ) 
Feth siiresinin ba§mda anlatmi§tlk: Rasiilullah (s.a.)m Hudeybi

ye gunu, Kurey§'lilerin uzerinde konaklad1g1 tepeye ~1kt1gmda devesi 
durup t;okmu§tu. Onu vurunca da ISrar edip kalkmi§tl. Kusva ~oktu 
demeleri uzerine, Rasiilullah (s.a .)m; Kusva t;okmedi ve o bunun it;in 
yaratllml§ da degildir, ancak onu fili tutan tuttu, buyurmu§tu. Sonra 
Rasulullah (s.a.) §Oyle demi§ti: Nefsim kudret elinde bulunan Allah'a 
yemin ederim ki; onlar bugun benden Allah'm haramlarma ta'zim gos
terdikleri bir kaide isterlerse muhakkak onlara uyar1m. Sonra devesini 
surmu§ o da kalkmi§tl. Bu hadis Buhari'nin miinferid olarak naklettigi 
hadislerdendir. 

Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde Rasiilullah (s.a.)m, Mekke'nin 
fethi giinu §oyle buyurdugu nakledilir : Allah Teala Mekke'ye girmekten 
filleri ahkoydu. Ancak Rasiiliinu ve mu'minleri oraya nakim klld1. Dog
rusu Mekke'nin haramhg1 dun oldugu gibi, bugun de tekrar geri don
mu§tur. Dikkat edin, · goren gormeyene teblig etsin. 

---- iZAHI----

Bu yiice sure, bize Allah Teala'mn peygamberine ve kendisinin ri
saletini teblig edenlere, kudretinin yiiceligini belirten i§lerinden birini 
gO.sterip dikkatleri bu noktaya celbetmek istedigini belirtiyor. O'nun 
kudretinin dl§mda her kudret zay1ftlr. Her §ey Allah'm kudretine boyun 
eger. Kullan uzerinde kahredici gut; O'nundur. Hit; bir gut; O'nu ahko
yamaz. Hit; bir kuvvet O'na ba§kald1ramaz. Bu buyUk olay §Udur: Bir 
topluluk filleriyle i.istunli.ik saglama arzusuna di.i§i.ip Allah'm kullann
dan bir kiSnnm maglub ederek onlara kotUluk ve eziyyet vermek istedi 
de Allah Teala onlan helak etti, ordulanm geri tepti, ordulanna ve gi.i~
lerine gi.ivenir iken tedbirlerini bozdu ve sahib olduklan hi~ bir §ey ken
dilerine fayda saglamad1. 

Bu ayetlerin bu kadarhk manas1yla yetinmemiz ve bunun otesinde 
daha ba§ka hi~ bir tafsilata giri§mememiz yeterli ol.abilirdi. Ogi.it ve 
ibret bak1mmdan bu kadan kafi icti. Nitekim Uhdud ashabmm klssa-
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smda bu kadarc1kla. yetiruni~tik. Ancak bu surede a~Iklamayi biraz 
uzatmam1z uygun olur. Nitekim Fil vak'as1 diger ayetlerde varid oldugu 
gibi, bizatihi mutevatir rivayetlerle bilinen bir vak'adlr. Hatta baz1lan 
onu, bir tarih ba~langiCI yapm1~lar ve olaylarm seyrini onunla tanzim 
ve tesbit etmi~lerdir. Bu sebeple; Fil y1lmda falanca dogmu~tu veya Fil 
y1lmdan iki ay sonra ~u olay olmu~tu, gibi ifadeler araplar arasmda kul
lamhr olmu~tu. 

Bu vak'anm tevatiir derecesine varan nakline gore, Habe§'li bir ko
mutan -ki Yemen'lileri yenmi§ olan bir grubun komutamydl- §erefli 
sayd1g1 Ka'beye sald1rmak ve onu yikmak istedi. Maksad1 araplarm hac 
i~in oraya gitmesini onlemekti. Ya da araplan ezip horlamak istiyordu; 
Bu maksadmi ger~ekle§tirmek i~in biiyiik bir orduyla Mekke'ye dogru 
yoneldi. Daha fazla korku salmak ve kalbleri deh§ete siiriiklemek i~in 
ordusunda bir veya bir~ok da fil bulunduruyordu. Bu komutan, kar
§Ila§tlgi herkesi yenerek yiiriiyii~iine devam etmi~ ve nihayet Mekke 
yakmlarmdaki el-Mugammes isimli yere gelmi§ti. Sonra Mekke halkma 
haber gondererek; onlarla sava§mak i~in gelmedigini, yalmzca Beytul
lah'I y1kmak istedigini bildirdi. Mekke'liler bundan deh§ete dii§tiiler ve 
daglann tepesine ~1karak onun ne yapmak istedigini seyretmeye koyul
dular. 

Ve ikinci giinii askerlerin arasmda <;i<;ek ve k1zam1k hastahg1 yay
gmla§ti. ikrime'nin dedigine gore Arap memleketlerinde <;Ikan ilk ~i<;ek 
hastahg1 idi bu. ibn Utbe de; ilk defa o yll Arap memleketlerinde <;i<;ek 
ve k1zam1k hastahgi goriildii, der. Mikrop Ebrehe'nin askerlerinin vii
cudunda e§ine rastlanmayan bir te'sir gosterdi. Etleri lime lime eriyor 
ve dag11Iyordu. Hem askerler, hem de kumandan. deh§ete kapildilar ve 
geri donerek ka~tllar. Habe§istan'a geldikleri zaman hala etleri par<;a 
par~a dii§iiyordu. Nihayet ordu kumandamna mikrop sirayet etti ve 
San'a'da oldii. 

Siz bu ku~lann sinek veya sivrisinek cinsinden bir taklm hastahk 
mikrobu ta§Iyan u<;ucu varhklar oldugunu kabul edebilirsiniz. Kuru
mu~ ~amurdan ta§larm da zehirli ve sert ~amurlar oldugunu, riizgarlar 
vasitasiyla bir yerden bir yere ta§mdigmi ve bu hayvanlarm ayagma 
tak1larak o bolgelere kadar geldigini, bir insan cesedine temas edince 
de mikroplarm viicudda klllarm dibindeki deliklerden viicuda sirayet 
ettigini ve insan biinyesinde a'razlara sebep olarak etin lime lime dii§
mesine vesile oldugunu kabul edebilirsiniz. Hem bu zayif, u~ucu varhk
larm <;ogunlugu Allah'm insanlar arasmda helak etmek istediklerini, he
lak etme mevzuunda en biiyiik askerleri arasmda sayildlgmi, giiniimiiz
de mikrop denen varhgm da bunlarm di§mda bir §ey olamayacagm1 ka
bul edebilirsiniz. Mikroplann ~ok ~e§itlerL vard1r. Say1lanm Allah'tan 
ba§ka kimse bilmez. Allah'm zalimleri kahretmesinde tecelli eden kud-
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retinin eserlerinin mutlak §ekilde azab1 getiren ku§larm daglar kadar 
buyuk veya Z\imrud-u Anka cinsinden bir ku§ olmasm1, muhtelif §ekil
lerde ve . renklerde bulunmasm1, hatta attlklan ta§lann mikdanm ve 
te'sir keyfiyetini bilmeyi icab ettirmez. <;unku Allah'm her tiirlu var
llktan askerleri vard1r: 

Her §eyde bir delil vardu O'na, 
Delalet eder O'nun birligine. 
Kainatta bulunan butun kuvvetler, Allah'm kuvveti kar§lsmda bo

yun egerler. All~h'm evini y1kmak isteyen bu zalime kar§l da Allah Te" 
ala ~ic;ek ve k1zam1k mikroplanm ta§1yan uc;ucu varhklanm gonderip, 
hem o zalimi, hem de onun kavmini daha Mekke'ye girmeden helak etti. 

i§te bu surenin tefsirinde guvenilecek yegane rivayet budur. Bu
nun dl§mda anlatllanlara gelince, kabule §ayan degildir. Eger diger ri
vayetlerin nakli sahih ise; o takdirde te'vili daha uygundur. Aynca Al
lah'm kudretinin azametini ifade eden hususlardan birisi de Allah'm 
dort ayakh hayvanlarm en buyugu olan file guvenerek gururlananlan, 
Allah tarafmdan gonderilen gozle gorUlmeyecek kadar kuc;uk varhklarla 
tutup yok etmesidir. Ak1l sahiplerinin yanmda §Uphesiz ki bu, c;ok bu
yuk, acayib ve hayret verici bir gerc;ektir. (Muhammed Abduhu, el
A'ma'Ul-Kamile, v, Tefsir, 527-529) 

;Bu konuda Seyyid Kutub da §Oyle demektedir: 
«Sonra Allah'm iradesi cereyan etmi§, o orduyu ve askerlerini helak 

etmi§ ve uzerlerine ta§tan ve ~amurdan bal~1klar yagd1ran ku§ toplu
luklan gondererek onlan kurumu§, paramparc;a olmu§ agac; yapraklar1 
gibi yapml§tlr. Kur'an-1 Kerim, onlardan boyle soz eder. Ebrehe de aym 
§eye c;arp1lm1§ ve oradan c;1ktlgmda eti parc;a parc;a c;urumeye ba§lamu~, 
San'a'ya getirdiklerinde gogsu yanlarak kalbinden aynlml§ ve oylece 
Olm\i§. Rivayetler bunu boyle naklederler. 

Bu ku§lann §ekli, cinsi, buyuklUgu, aynca attlklan ta§larm nas1l 
venice oldugu husftsunda muhtelif rivayetler vard1r. Nitekim bir klSml 
raviler de o ytl Mekke'de k1zam1k ve c;ic;ek hastahgmm yaygmla§tlgml 
zikrederler. 

Bilinmeyen gayb perdesinin gerisine s1gmm1§ olan mucizelerin hu
dudunu daraltmak isteyenler, ah§ageldikleri kainat kanunlarmm ote
sinde birtak1m hususlan gormemezlikten gelenler bu hadisenin c;ic;ek ve 
k1zam1k mikrobu vas1tas1yla cereyan etmi§ olacagm1 ve konunun boyle
ce ac;1klanmasmm gerektigini akla daha uygun ve yatkm goruyorlar. 
Bu arada uc;ucu ku§lardan maksad, sivrisineklerle karasinekler olabile
cegini ve dolayiSlyla bunlarm mikroblan ta§ldlklanm ayet-i kerime'de 
gec;en uc;ucu «kU§» ile uc;an her varhgm kasdedilmi§ olmasmm muhte
mel oldugunu soyleyenler de var. 

<<Ve ikinci gunu askerlerin arasmda c;ic;ek ve k1zam1k hastallgi yay-
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gmla§tl. ikrime'nin dedigine gore, Arap memleketlerinde pkan ilk ~i~ek 
hastahg1 bu idi. ibn Utbe de; ilk defa o yll Arap memleketlerinde c;i<;ek 
ve k1zam1k hastahg1 goriildii, der. Mikrop Ebrehe'nin askerlerinin vii
cudunda e§ine rastlanmayan bir te'sir gosterdi. Etleri parc;a parc;a olup 
dag1hyordu. Hem asker, hem de kumandan deh§ete kaplld1lar ve geri 
donerek kac;tllar. Habe§istan'a geldikleri zaman hala etleri parc;alamyor 
ve dti§iiyor. Nihayet ordu kumandanma mikrop sirayet etti ve San'a'da 
oldu. 

Siz bu ku§lann sinek veya sivrisinek cinsinden birtak1m hastahk 
mikrobu ta§Iyan uc;ucu varhklar oldugunu kabul edebilirsiniz. Bu kuru
mu§ c;amurdan ta§larm da zehirli ve sert c;amurlar oldugunu, riizgarlar 
vruntas1yla bir yerden bir yere ta§md1gm1 ve bu hayvanlann ayagma ta
kllarak o bolgelere kadar geldigini, bir insan cesedine temas edince de 
mih.roplann k1llan dibindeki deliklerden viicuda sirayet ettigini ve in
san btinyesinde a'razlara sebep olarak etin lime lime dii§mesine vesile 
oldugunu kabul edebilirsiniz. Hem bu zay1f uc;ucu varhklann ~ogunlu
gu Allah'm insanlar arasmda helak etmek istediklerini, helak etme mev
zuunda en btiytik askerleri arasmda sayildigmi, giiniimiizde mikrop de
nen varhg1 da bunlarm di§mda bir §ey olamayacagm1 kabul edebilirsiniz. 
Mikroplarm c;ok c;e§itli k1S1mlan vard1r. Say1lanm Allah'tan ba§ka kim
se bilmez. Allah'm zalimleri kahretmesinde tecelli eden kudretinin eser
lerinin, mutlak §ekilde azab1 getiren ku§larm daglar kadar biiyiik veya 
ziimriid-ii Anka cinsinden bir ku§ olmasm1, muhtelif §ekillerde ve renk
lerde bulunmas1m, hatta attlklan ta§larm mikdanm ve te'sir keyfiye
tini bilmeyi icab ettirmez. <;unkti Allah'm her tiirlii varhktan askerleri 
vard1r : 

Her §eyde bir delil vard1r O'na, 
Delalet eder O'nun birligine. 
Kainatta bulunan biittin kuvvetler, Allah'm kuvveti kar§Ismda bo

yun egerler. Allah'1n evini y1kmak isteyen bu zalime kar§l da Allah Te
ala c;ic;ek ve k1zam1k mikroplanm ta§Iyan uc;ucu varhklanm gonderdi. 
Hem o zalimi, hem de onun kavmini daha Mekke'ye girmeden helak 
etti. 

i~te bu surenin tefsirinde gtivenilecek yegane rivayet budur. Bu
nun di§mda anlatllanlara gelince kabule §ayan degildir. Eger rivayeti 
.sahih ise o takdirde te'vili daha uygundur. Aynca Allah'm kudretinin 
azametini ifade eden hususlardan birisi de dart ayakh hayvanlarm en 
buyugu olan fil'e giivenerek gururlananlan gozle goriilmeyecek kadar 
ktic;tik, Allah tarafmdan gonderilen varllklarla tutup yak etmesidir. Ak1l 
sahiplerinin yanmda §tiphesiz ki bu c;ok btiytik, tuhaf ve hayretengiz 
bir gerc;ektir ... » 

Biz, Abduh'un nazari olarak ileri siirdtigti bu c;ic;ek ve k1zam1k mik-
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robunun ~amurla kan~Ik olarak atllm1~ olmas1 fikrine i~tirak etmiyo
ruz. Veya bir tak1m rivayetlerde bu hayvanlar tarafmdan atllan ta~
larm bizzat askerlerin kafasmdan girip viicudlanm delerek ~1kmas1 ve 
kurumu§ bir yapragm dokiilii§ii gibi onlan dokmesi fikrine de tarafdar 
degiliz. Gerek Abduh:un faraziyesi, gerekse bu sonuncu rivayetler Al
lah'm kudretine delalet etmesi ve hadiseyi tefsir etme babmdan farkh 
degildir. Bize gore her ikisi de vuku'bulmas1 miimkiin olmas1 miinase
betiyle aym §ekildedir. Allah'm kudret ve tedbirine delalet bak1mmdan 
bizim nazanm1zda, insanlann ah§ageldikleri kendi bilgileriyle gozleri 
oniine serilen kanunlarla bu topluluklarm helak edilmi§ olmalan arasm
da bir fark yoktur. Mes'ele, ilahi takdirin bu ~ekilde tahakkuk zemini 
bulmas1d1r. 

Hi~ §iiphesiz ki Allah'm kanunu, sadece insanlarm bildigi ve gor
dtigti kanunlardan ibaret degildir. insanoglu, Allah'm kanunlanm an
cak kendisinin ogrenmesi mtimktin olan ve takatl dahilinde bulunan 
k1smmdan haberdar olabilir. Bu da uzun zaman tecrtibe ile ogrenilebi
len mikdan kapsar. 

i§te bunun i~in biz bu fevkalade hadise kar§Ismda mtitereddit ve 
te'vilci bir yola sapm1yoruz. Rivayetler ne derece saglam olursa olsun 
- tarihi hadiselerin seyrinden bu vak'anm bir harika nevinden ortaya 
~1kt1g1 ifad~ edilse de- biz te'vili asla uygun bulmuyoruz. Aym zaman
da herhangi bir mes'elenin ah~1lan kanunlara uygun olarak cereyan 
etmesinin, ah~1lmayan harikalara gore, bilinmeyen ~ekillerde vuku bul
masmdan daha az te'sirli olacagm1 da kabul etmiyoruz. Aslmda ah§I
lan kanunlar insanoglunun kudretine gore harika say1hrlar. Mesela 
her giin kar§Ila§Ilan gtine§in dogu§u ve bati§l bir harikad1r. Bir ~ocu
gun dtinyaya geli§i her an vuku'bulan bir harikad1r. Aksi takdirde de
nemek isteyenler denesinler. Gtine§i istedikleri an dogdurabilecekler, 
ba§ka §artlarla bir ~ocuk dtinyaya getirebilecekler mi? Nas1l olursa ol
sun, ~i~ek ve k1zam1k mikroplanyla kan§mi§, ~amurdan kurumu§ ta~
lan ta§Iyan u~ucu bir varhg1 bir kitlenin tizerine musallat edip, bu var
hklarm bu ta§lan atarak askerler arasmda mikroplarm yaygmla§masmi 
saglamalan, evet Allah'm takdirinin bu tarzda cereyan etmesi §tiphesiz 
bir harikad1r. Yukandan beri saydigimiz husflslarm hepsi de bize gore 
yap1lmas1 mtimktin olmayan harikalar envamdand1r. Bunun yam s1ra 
Allah Teala'nm husflsi ta§lan ta§Iyan ve belirli zaman i~erisinde isabet 
ettigi kimselerde btiytik te'sirler yapan u~ucu varhklan gondermesi de 
azamet ve delalet bak1mmdan bir oncekinden daha az degildir. 

Bu hlldisede ise biz, Allah'm emrinin ah§Ilmayan bir harika §eklin
de tecelli ettigine kaniyiz. Allah, insanlar tarafmdan bilinmeyen c•Eba
bil )) ku§lanm gondermi§ ve bunlarm ta§1d1klan ta§lar bizim bilmedigi
miz tarzda isabet ettigi kimselerin vticudunda btiytik te'sirler icra et-
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mi§tir. Bu arada gerek ku§larm, gerekse ta§larm hacmi ve §ekli ile ala
kah rivayetleri kabul etme ihtiyacmda olmad1gmuz1, c;unkii bu nevi ri
vayetlere miibalaganm haddinden fazla kan§tigmi goriiyoruz. 

Aynca c;ic;ek ve k1zam1k mikrobunun isabet ettigi kimselerde mey
dana getirdigi te'sirlerin, <<Filn hadisesindeki askerlerin ve kumandanm 
vucudunda meyda;na gelen te'sirlerle aym olmadlgm1 goriiyoruz. Zira 
gerek ~ic;ek mikrobu gerekse k1zam1k hastahg1 insan etini lime lime dii
&iirerek oliimiine vesile olmaz. Biz Muhammed Abduh'un a§m derece
deki ak1lc1 ekoliinii bu nevi hatalara sevkeden amilleri biliyor ve ona 
gore degerlendiriyoruz. Onlann neden bilinmeyen harikalarm hududu
nu daraltarak Kur'an-1 Kerim tefsirinde ve tarihi hadiselerin a<;lklan-

. masmda insanlarca bilinen muayyen kanunlarm s1mrlan i<;erisine so
ku§turmaya c;all§tiklanm <;ok iyi biliyoruz. Aslmda bu ekol geli§tigi si
ralarda, islam diinyasmda insan akllyla elde edilen hususlann iizerine 
c;okmii§ y1gmlarca hurafeler ve adetler vard1r. Her hususta efsaneler ve 
israil uydurmas1 hikayeler yaygmla§mi§tL Modern ilme temayiiliin zir
vesine ula§tlgl, dini emirlere kar§l §Uphe dalgalarmm son haddine var
dlgl s1ralarda tefsir ve rivayet kitablarmm etrafma israil hurafelerinin 
y1g1lmi§ oldugunu gormii§lerdi. Ve i§te bu ekol, dini ger<;ek degerine 
ula§tlrmak ic;in c;1rpmm1§ ve dini esaslann biitiiniiyle akla uygun oldu
gunu, ak1lla uyu§mayan hi<; bir §eyin dinde mevcud olmad1gm1 savun
mak istemi§ti. Aynca kainat kanunlanndan haberdar, onun faaliyet 
ve geli§mesini bilen dinci bir realizmi yaygmla§tlrmak i<;in c;evresini 
sarml§ olan hurafe y1gmlarmm bask1s1 ile bir taraftan da modern ilim 
hayranllg1mn iizerlerine y1g1ldlgl te'sirlerle bu ekolde bir tak1m yanh§ 
te'sirler icra edilmi§tir. Hadiseleri haddinden fazla biiyiilterek insanlar 
tarafmdan bulunan kainat kanunlanmn Allah'm kiilli kanunlanna te
mel ittihaz edecek kadar haddi a§malarma sebep olmu§tur. Gerek Mu
hammed Abduh'un, gerekse onun talebesi olan Re§id R1za'mn ve Ab
diilkadir el-Magribi'nin tefsirlerinde bu nevi a§mhklara ziyadesiyle 
rastlamr. Harika ve mucize cinsinden olan hadiseleri, insanlar tarafm
dan ah§Ilagelmi§ normal kanunlara uydurmaya gah§lrlar. Bazan da bu 
mucizelerin bir k1smm1, ma'kul adm1 verdikleri tarzda te'vil yoluna sap
llll§lar. Gayba taalluk eden hususlan kabUlde son derece c;ekingen dav
ranml§lardlr. 

Onlann, kamil Kur'an mefkuresini §UU.rlu bir §ekilde idrak ede
mediklerini goriiyoruz. 

Kur'an-1 Kerim'i tedkik ederken bir tak1m kesin kaideler vard1r ki, 
bunlan burada belirtmeyi faydah buluyoruz. 

~tiphesiz ki Kur'an ayetlerini, daha once gec;en akli prensiblere go
re degerlendirmek dogru olmaz. Ne umumi prerisibler bak1mmdan ne 
de ayetlerin lizerinde bulundugu hususlarla ilgili olarak. Aksine bu ayet-
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lerle kar§lla§lrken kendi prensiblerimizi 0 ayetlerden almaya <;ah§mak 
zorunday1z. Gerek akide gerekse dii§iincelerimizi ayetlere tabi kilacag1z. 
Ayet-i kerime bize bu hususu belirttigi zaman, o artlk kesin bir prensib 
haline gelmi§tir ve bu prensib ayetin ifacte ettigi tarzdadlr. Bizim akll 
dedigimiz §eyi, gerek gayb gerekse insanhk ve kainat tarihi ile ilgili ha
diseleri ifade eden Kur'an'm beyanlarma hakim kllmaya ~ah§mak dog
ru bir yol degildir. Ancak ak1l, bizim mahdud be§eri tecriibelerimizin 
neticesi ortaya koydugumuz kanunlan idrak edebilir. Ak1l, her ne ka
dar kendi yap1s1 itibanyla mutlak bir giice sahip, teker teker tecriibe ve 
hadiselerle mukayyed olmay1p onun gerisindeki miicerred manalara 
ula§mak durumunda ise de, netice itibanyla aklm s1mrlan da bizim 
be§eri varhg1nnzm hududlanyla sm1rhd1r. insanm varhg1 Allah nezdin
deki mutlak ger~egi temsil etmez. i§te Kur'an, bu mutlak olan Rabbm 
nezdinden inmi§ olmas1 miinasebetiyle bize hiikmeder. Ve biz, akli pren
siblerimizi bu hiikiimlerden almak mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh bu 
ayetlerin ifade ettigi mananm insan akhyla ~ati§makta oldugunu, do
layiSiyla te'vil etmek gerektigini soylemek dogru olmaz. i§te Muham
med Abduh ekoliiniin bir~ok kanaatlerinde hakim olan zihniyet budur. 
Yalmz §Unu da belirtmek gerekir ki, akla uygun k1lmak i~in te'vil yolu
na gitmeyelim derken hurafelerin kucagma teslim olahm da demek is
temiyoruz. Bizim soylemek istedigimiz §ey; akhn, Kur'an iizerinde ha
kem olamayacag1d1r. 

( ...... ...... ...... ) 
Bu hadisenin delalet ettigi mana ve hatirlatilmasmdan ~1kanlan 

ibret unsuruna gelince, bunlar pek~oktur. • 
Bu hadisenin i§aret ettigi birinci mana §Udur: Yiice Allah, Beytul

lah'm himayesini mii§riklerin eline birakmami§tir. 0 mii§rikler burayt 
koruduklanm soyleyerek gururlansalar bile boyle bir vazifeyi Allah on
lara vermemi§tir. Hak Teala oray1 koruyup muhafaza etmek isteyince 
mii§rikler sald1rgan kuvvetlerin kar§ISmda maglub olmu§lar ve yenilmi§
ler. En sonunda ilahi takdir i§e kan§arak Beyt el-Haram'1 kurtarml§ ve 
bOylece mii§riklerin eline b1rakmam1§ oramn korunup himaye edilme
sini. 

Belki de mes'elenin, sald1rganlan ah§Ilmayan bir tarzda helak edi§ 
tarzmda onemli bir te'siri vard1r. Ah§Ilmami§ bir §ekilde helak edili§
lerinin sebebi bu olsa gerektir. 

Yiice Allah'm Beytullah'I korumak iizere i§e miidahale etmesinin 
geregi olarak Kurey§'lilerin ve Araplarm, Allah'm tebligatlm getiren 
peygamberin dinine girmeleri ve islam'a ~agmld1klan zaman bu miiba
rek evin bek~iligi ile gururlanmamn kendilerini islam'a girmekten ah
koymamasi geregini ima etmektedir. Hadisenin bu §ekilde hatirlatlh§I, 
onlara kar§I giri§ilen bir hamleyi ve inad~l tutumlan kar§ISmdaki hay
reti i!ade etmektedir. 
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Keza b~ hadise gostermektedir ki; Yuce Allah, Ehl-i Kitab alan Eb
rehe'ye ve askerlerine Beyt el-Haram'1 y1kmaY1 ve mukaddes topraklara 
hakim olmay1 muyesser kilmarni§tir. Hatta mii§riklerin oray1 kirlettik
leri, bekc;ilerinin Allah'a §irk ko§tuklan donemde bile buna musaade et
merni§tir ki, bu mubarek ev ba§kalannm tasallutundan korunsun ve 
her tiirlu saldmdan muhataza olunsun. Yeni geli§ecek akide bu top
raklardan hur ve bag1rns1z olarak, hie; kimsenin hakimiyeti altmda 
ezilmeden, hie; bir azgmm zulmi.i altmda bocalamadan hayatiyetini de
vam ettirsin. Bu dine kimse hakim olmasm. <;unki.i bu din diger butun 
dinlere ve insanlara hi.ikmetmek ic;in gelmi§tir. Be§eriyete kumanda 
i9in geldiginden, ba§kasmm kumandasma mi.isaade etmez. 

Biz bugi.in de bu mi.ijdeyi ve onun ilham ettigi manay1 kavnyor, 
mukaddes yerler c;evresinde olu§turulan beynelmilel Hac;hlarm ve mil
letlerarasi siyonizm'in bu c;evrede yaymaya c;ah§tlgl koti.i niyetleri ve 
adi istekleri kar§ISmda emin olarak duruyoruz. Qi.inki.i bekc_;ileri ffiU§fik 
iken bile bu mi.ibarek evi Ehl-i Kitab'dan koruyan Allah, Peygamberi
nin §ehrini her c;e§it hileden ve hainlerin h1yanetinden koruyacaktu. 

Bu hadisenin delalet ettigi i.ic,:i.inci.i mana da §Udur: Araplar yeryii
ziinde bir varhk gosteremerni§lerdi. islam oncesi Yemen'de Habe§'lilerin 
ve iran'hlarm tahakki.imi.i altmda ya§IyorlardL Orada kurduklan dev
let tamamen iran tahakki.imi.ini.in altmdayd1. Kuzey Arabistan'da ise . 
~am bolgesi ya tamamen Bizans'hlann hakimiyeti altmda veya Bizans 
boyundurugu altmda kurulan Arap devletlerinin tahakki.imi.i altmday
dL Yanmadanm sadece orta kism1 olan ve kalbini te§kil eden bolge ya
bancl tahakki.imi.inden kurtulmu§tU . Ancak orada ya§ayanlar da be
devi hayat1 si.iri.iyorlardl. Dunya gi.ic;ler dengesinde gerc;ek bir kuvvet 
ibraz edecek durumda degillerdi. Kabileler arasmda kirk y1l gibi uzun 
bir sure sava§ devam edebiliyordu. Bu kabileler birbirinden tamamen 
ayn olmad1g1 gibi kom§U devletlerin gi.ic;leri yanmda ag1rhg1 olabilecek 
bir birlik de meydana getiremiyorlardL Nitekim Fil y1lmda olanlar, bir 
yabancl saldmsma kar§l bu kuvvetlerin gerc;ek durumu ic;in olc;i.i ma
hiyetinde olmu§tU. 

Tarihte Araplar ilk olarak islam sancag1 altmda yeryuzi.inde goste
rebilecekleri bir varllga sahip oldular. Ag1rllg1 olan bir devlet gi.ici.ine 
sahib oldular. Bu gi.ic,:; kralllklan y1ktl, saltanatlan devirdi, insanhgm 
kumandasm1 eline ald1. Ama once sahte ve sap1k cahiliyet kumanda
lanm y1kt1. Araplarm .tarihinde ilk defa olarak kendilerine bu bi.iyi.ik 
yeri saglayan gtic; Arap olduklanm unutmu§ olmalanydL Irkc,:Ihk na
rasmi ve kavmiyet taassubunu kafalarmdan atmi§lardJ. Sadece mtisli.i
man olduklanm hatirllyorlardL Ba§ka degil yalmz mi.isli.iman ... Yalmz 
islam'm sancagmm altmda toplanmi§lardL Be§eriyete rahmH ve §ef
kat gotiiren, dogru yollan gosteren kuvvetli bir akideyi yi.iklenmi§lerdi. 
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Irkc;Ihk, taassub ve kavmiyet ta§1m1yorlard1. Bunun yerine gokten gel
me bir fikri insanlara ogretiyorlardl. insanlarm uydurdugu yeryuzu
niin sistemini degil, ilahi sistemi ta§Iyorlardl. Yalmz Allah yolunda ci
hact etmek ic;in topraklanndan c;Ikml§lardl. Rahatc;a eglenip keyif c;a
tacaklan, boburlenip himayeleri altma milletleri alacaklan bir Arap 
imparatorlugu kurmak ic;in sava§miyorlardl. insanlan iran'lllarm veya 
Bizans'lllarm hakimiyetinden kurtanp kendi hakimiyetlerine almak ve 
bir Arap egemenligi kurmak ic;in cihad etmiyorlardl. Bunun yerine in
sanlan, kullara kul olmaktan kurtanp bir tek Allah'a kul etmek ic;in 
sava§Iyorlardl. Nitekim muslumanlarm iran hfikumdan Yezducerd'e el
c;i olarak gonderdikleri Amir oglu Rebi' bunu §Oyle ifade etmi§ti: 

<<Bizi Allah gonderdi, insanlan kula kulluktan kurtanp Allah'a kul 
etmek, diinyanm SlklntlSmdan kurtanp ahiretin bolluguna eri§tirmek, 
dinlerin zulmunden c;1kanp islam'm adaletine kavu§turmak ic;in .. . » 

Ve i§te o zaman, ancak o zaman Araplar bir varhk gosterebilmi§ler, 
gi.ic;leri olabilmi§, kumandaYI ele alabilmi§lerdi. Ama butun bunlan Al
lah Y<?lunda ve Allah adma ele alrm§ardL Allah yolunda olduklan surece 
kuvvetleri daim olmu§, hakimiye~leri devam etmi§ti. Ama ondan ayn
llp kendi 1rklanm ve kavimlerini d"li§"linmeye ba§laYinca, Allah'm san
ca~m b1rak1p Arap kavmiyetc;iliginin sancagm1 yfikseltmeye c;ah§mca; 
yerle bir olmu§lar, milletlerin ayaklan · altmda ezilmi~lerdir. <;unku on
lar Allah'1 b1raktlg1 an Allah da onlan b1rakm1§, onlar Allah'1 unutunca, 
Allah da kendilerini umitmU§tu ... 

islam olmadan ne deger ifade eder Araplar. Be§eriyete islam du
§iincesinin dl§mda ne verebilirler? Be§eriyete bir fikir veremeyen mille
tin onlar yanmda ne degeri olur? l;luras1 muhakkak ki, tarihin hangi 
doneminde olursa olsun be§eriyete hfikmetmi§ olan milletler bir fikri 
temsil etmekteydiler. Fikri olmayan milletler ise dogruyu kas1p kavu
ran Tatarlar gibi, batlda Roma devletini ezip gec;en barbarlar gibi uzun 
sure ya§ayamaml§lar ve en sonunda fethettikleri milletlerin ic;inde eri
yip gitmi§lerdir. Araplarm be§eriyete sunabilecegi biricik fikir ve biri
cik ideoloji islam akidesidir. Onlan liderlik mevkiine c;1karan da bu
dur. Onu kaybedince yeryfizunde itibarlan da kalmami§ ve tarihte icra 
edebilecekleri vazifeleri bitmi§tir. i§te bugiin eger Araplar gerc;ekten 
:ya§amak, guc;lu olmak, lider olmak istiyorlarsa bu gerc;egi iyice hatlr
lamahdlrlar. l;lfiphesiz ki dalaletten hidayete gotfiren Allah'tlr ... » (Sey
yid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, XVI, 370-379) 

Aynca konu ile ilgili olarak «islam D"li§"lincesi» isimli eserinde 
de Seyyid Kutub §oyle diyor: 

Biz kar§1m1zda islam d"li§"lincesinden donme ve sapma hususunda 
muayyen bir olaYI ahp ta butun dikkatimizi onun uzerine sarfetmek is
temiyoruz. islam d"li§"lincesinin ozelliklerini ve esaslanm yerle§tirmeye 

Te!str, C. XV, F : 5H 
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~ah§Irken de butun dikkatimizle· o ana noktaYI ta'shih etmeye ve onun 
uzerinde durmaya ~ah§miyoruz. ~adece islam dU§Uncesinin Kur'an'da 
gelen §ekliyle ger~eklerini, tam ve mukemmel §ekilde birbirine uygun 
bir duzen i~inde belirtmeye ~ah§Iyoruz. T1pk1 bu kainatm nizam ve in
tizami, insan f1tratmm muvazene ve uyumu gibi muayyen bir sap1khg1 
veya eksikligi goz onunde bulundurarak onu bertaraf etmek i~in ~ah§
mak ve islam dU.§U.ncesinin ger~eklerini s1rf ona kar§I koyacak tarzda 
dU.Zenlemek ve antitez olarak ~1kmaya ~ah§mak ~ok tehlikeli bir me
toddur. Boyle bir hareket, islam dU.§U.ncesinde eski bir sapmay1 yok et
mek i~in yeni yeni sapmalarm meydana gelmesini saglar. Netice itiba.:. 
nyla da her halukarda sapmalar belirir. Biz islam'1 muctafaa etmek i.;in, 
islam'a kar§I g1kan eski veya yeni imans1z materyalistlere veya garaz
kar mU.Ste§riklere kar§I antitez olarak g1kan ara§tirmalarm, pekgok teh
likeli orneklerini mU.§ahade etmi§ bulunuyoruz. Aynca muayyen bir 
muhitte ve muayyen bir sapmaya kar§l koymak igin yazllml§ ara§tlrma 
orneklerine de rastlamaktay1z. Bir taklin H1ristiyanlar ve siyonistler 
islam dininin, k1hg dini olup k1h~ zoruyla yaYJ.lmi§ oldugunu kasden 
ileri surmektedirler. Arannzdan bir tak1m kimseler g1k1p islam'1 muda
faa etmeye gah§makta ve bu ithamlara cevab vermeye gah§maktadlr. 
islam'l mudafaa ederken 0 derece hamaset gostermektedirler ki, islam'
da cihlid mefkuresinin degerini tamamen du§U.rmekte, hududunu da
raltmakta, her tUrlu cihad hareketlerini s1rf mudataa igin yap1lm1§ ol
dugunu ozur dileyerek anlatmaktadlrlar ve cihadl en dar manasiyla 
mudafaa anlamma kullanmaktadirlar. Bunu yaparken de §U noktaYI 
unutmaktachrlar: islam, insanhk igin gelmi§ en son ilahi nizam ol
masi s1fatlyla elbette yery'(izftnde kendi nizam1m kurmak ve insanhgt 
bu nizamm iyiliklerinden faydaland1rmak mecburiyetindedir. Her ferd 
bu nizam dahilinde diledigi akideye inanmak hfuriyetine sahibtir. Zira 
inang bakrmmdan «Dinde zorlama yoktur.» ~u kadar var ki islam ni
zamiru yerle§tirmek, islam inancma boyun egen ve eg~eyen butun in
sanlan bu nizamm huzur golgesi altmda dinlendirmek i~in elbette ci
had gerekmektedir. Evvelemirde nizam1 kurmak, muhafaza etmek ve 
bu nizam gergevesi dahilinde herkesi kendi inancmda serbest b1rakmak 
i~in cihad etmek mecburiyeti vard1r. Qftnku butun bu saydlgtnnz hu
~ftslar; yery'(izunde hayrm ifadesi olan bir hakimiyet kurulmadan, mut
lak hayrm ifadesi olan kanun ve nizamlar yerle§meden, yeryuzunde 
inanma ve inarulan davaya davet etme hurriyetine tecavuzu onleyecek 
bir nizam kurulmadan yerle§emez. 

Bu husus islam dU§UnCesini mudafaa etmek, igreng hucumlara 
kar§I koymak i~in kahramanca savunma mevzuuyla alakah ve islam 
dU.§U.ncesinin yozla§tmlmasmm sadece bir yonuyle ilgili tek bir crnek
tir. 

I 
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Muayyen bir devrede kar§lla§llan hadiselere kan}l koymak i~in ya
Zilnu§ ara§tlrmalara gelince; bunlar da ayn bir sapmamn tahumunu 
ekmi§lerdir. Bu kanuda en yakm ornek, btiyiik alim :;;eyh Muhammed 
·Abduh'un yaZilan ile, btiyiik §air Muhammed ikbal'in islam'da dini 
dti§tincenin yeniden te§ekkiilii konusundaki konferanslan gelir. 

Ustad :;;eyh Abduh, fikri yapmm tamamen danukla§tlgl, ictihad ka
piSlm sonuna kadar kapatan, Allah'm §eriatlm anlamak ve ondan hii
ktim ~lkarmak konularmda aklm fanksiyonunu ink'ar eden bir toplu
lukta yeti§iyor. Genellikle dini kanularda hurafeye sapml§ dii§iincelere 
dayanan ve aym zamanda akli danukluk devrinden kalma te'liflerle ye
tinen bir miisltiman kitleyle kar§lla§lyar. Aynca aym devrede Avrupa'
da akll en iisttin noktasma ula§tmhyor ve Avrupa'h i~in bir ilah yerine 
konuyor. Hele buytik zaferleri saglayan ilmi inki§aflarla aklm putla§tl
nlmasl son dereceye vanyar. Bu arada akli esaslara dayanan felsefenin 
hakimiyeti her taraf1 sars1yar. Bir taklm miiste§rikler de Abduh'un ye
ti§tigi devrelerde islam dii§iincesine kar§l son derece btiyiik hticumlara 
giri§iyorlar. Kaza ve kader inancm1 dillerine doluyorlar. Bu inancm, 
hayatta miisbet manada insan akhm ve enerjisini dumura ugratt1~m 
ba~rarak i'lan ediyorlar. i§te iistad Abduh bu muayyen ~evredeki bu 
muayyen hadiselere kar§I ~1kmak istegiyle nasslar kar§ISmda aklm de
gerini isbat etmeye ~ah§Iyor. ictihad fikrini yeniden canlandumak ve 
islam dti§tincesine sonradan soku§turulmu§ olan cehaleti, hurafeyi ve 
bilgisizligi yok etmek i~in . ~1rp1myor ve islam'm akla deger verdigini, 
akhn diri ve hayat baklmmdan onemini isbata kalk1yar. Bir tak1m Frenk
lerin miisltimanlar1 mutlak bir cebrilige ve irade yaksunluguna gottir
dugtinu iddia ettikleri husU.Slara cevab vermeye kalkl§Iyar. Evet, i§te 
Abduh :;;ark'taki bu akli donuklugu ve Garb'daki aklm putla§tmlmasl
m mii§Rhede edince bu duruma kar§I koymak isteyerek insan akhm, in
sanlann hidayete ermesi konusunda vahye e§ bir seviyeye yiikselti
yor. Aklm be§er biinyesindeki vas1talardan bir vas1ta aldugunu ve vah
yi almakla mtikellef bulundugunu, akli mefhumlarla vahyin getirdigi 
hus~iar arasmda hi~ bir ihtilafm bulunmayaca~m, aklm kendi idra
kinin i~indeki §eyleri idrak edip kendi idrakinin dl§mda alan §eyleri 
bilemeyecegini, bir insan usvu olarak mutlakiyet ifade edemeyecegini, 
her §eyi kavrayamayacagm{. zaman ve mekan hududlan ile mahdud 
aldugunu soylemekle kalnuyor. Halbuki vahiy; uluhiyyet ger~egi gibi 
her zaman mutlak hakikatlan ihtiva eden ilahi iradenin, vak1alarm 
meydana geli§ine taallukunun keyfiyetini a~1klar. Aklm bu mutlak kiil
li ger~ekleri kabul etmesi ve kendisinin kavramas1 mtimkiin alan ko
nulan i'tira.f etmesi gerekir. i§te Abduh bu konularda dl§ gortinii§ii iti
bAnyla mant1ki gibi beliren, ancak akh hor gormek ve fonksiyonunu ih
mAI etmek gibi muayyen bir muhitte ortaya ~1kan sapmalan dtizeltmeye 
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gayret ederek, ((Risalet'iit-Tevhid» adli eserinde §6yle diyor: 
((ilahi risalete dayah vahiy miiessesesi Allah'm eserlerinden bir eser

dir. insan akh da boyle. DolayiSiyla Allah'm eserlerinin birbiriyle uyu§
masi gerekir ... >> 

Umumu itibanyla bu gorii§ dogrudur. Fakat geriye bir husU.S ka
hyor. 0 da vahiy ve aklm birbirine e§ olamayacag1. Vahiy aklldan hem 
c;ok daha biiyiik, hem de daha §iimulliidiir. Ve bunlardan birisi digerinin 
ba§ vuracag1 temel esas olmak ic;in gelmi§tir. Akhn dii§iince ve mef
humlanm, prensib ve delillerini degerlendirecegi o!c;ii; vahiydir. Sapma 
ve yanh§lanm ona ·gore tashih eder ve §iiphesiz ki, her ikisinin arasm
da bir uygunluk ve insicam sozkonusudur. Fakat bu esasa gore ... Yak
sa ikisinin birbirine denk ve e§ oldugu, her ikisinin de birbirinin aym 
seviyede bulmidugu esasma gore degil ... Aynca da kusur ve eksiklik
lerden armmt§ bir ak1l, realiteler diinyasmda varhg1 sozkonusu olmayan 
bir §eydir. Boyle bir §ey ancak hayaller aleminde sozkonusu edilebilir. 

Ustad Abduh'un <cAmme ciiz'ii» tefsirinde bu gorii§iin te'siri altmda 
kald1g1 ac;1kc;a goriiliir. Onun-•talebesi merhum Re§id Rtza, onun da ta
lebesi iistad Magribi'nin Tebareke ciiz'ii tefsirinde de ac;tkc;a bu te'sirler 
gaze c;ar~ar. Hatta bir~ac; kere, akla uydurmak ic;in nasslan te'vil etme
nin gerektigini sarahaten ifade eder. Ancak bu, tehlikeli bir metoddur. 
Akll kelimesi mes'eleyi realitenin otesine gotiiriir. Daha once de dedi
gimiz gibi, meydanda pekc;ok ak1l vard1r. Benim akhm, senin aklm, 
onun akh, falamn akh, filamn akh. Ortada eksikliklerin, cehaletin, §eh
vetin ve hevai nefsin te'sir etmedigi mutlak manada bir akll yoktur ki 
Km'an ayetleri o aklm prensiblerine gore muhakeme mevzuu yap1Ism. 
~ayet biz Kur'an ayetlerini bu pekc;ok ak1l c;e§itlerine gore uydurmak 
i<;in te'vil yoluna sapacak olursak neticede anar§iye varmz. 

Gerc;ekte biitiin bu dii§iinceler muayyen bir yanh§l goz oniine ala
rak mes'elelere dalmak hatasmdan doguyor. ~ayet mes'eleler objektif 
olarak ele ahnsayd1; a§mhga gitmeksizin, ifrata dalmakstzm, hududlan 
klSltlamaksizm aklm yeri ve sahasl belirtilebilirdi. Vahyin sahasl da 
belirtilirdi. Ve her ikisi arasmdaki uygunluk yerli yerinde oturtulurdu. 

Hie; §iiphesiz ki ak1l, vahyi aimak konusunda tamamen reddedilmi§, 
ihmal edilmi§ ve saf di§ma atilmi§ degildir. Ald1g1 vahyi anlamak ve id
rak etmek konusunda da kap1 di§an atllmi§ degildir. ~u kadar var ki; 
vahiy, aklm sahas1mn dl§mdad1r. Bunu kabullenmek gerekir. Hermes'
elede ba§vurulacak son hiikiim kaynag1 ak1l degildir. Nasslar muhkem 
olarak kald1g1 miiddet<;e te'vile sapmaks1zm nasslarm ac;1k hiikmii en 
son hiikiimdiir. Ve aklm, prensiblerini bu sarih nasslardan almas1 gen:i
kir. Ve kendi metodunu bu sahih esaslanna gore yiiriitmesi icab eder. 

ikbal; kendisinin de soyledigi gibi, iran men§e'li tasavvuf dalga
larmm bilinmezlikleri arasmda bo§u bo§una dola§an bir dii§iince muhi-
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tinin ~ark diinyasm1 sard1gm1 gormii§tii. insamn var olu§u ile alakas1 
buiururlayan bu olumsuzlUk onun kafas1m c;elmi§ti. Tabiat1 haliyle is- . 
lAm, bunlardan hi~ birisi degildir. Bir taraftan da ikbal, Bat1 diinyasm
daki empiristlerin ve pozitivistlerin hissi dii§iincesiyle kar§Ila§mi§iir. Ni
etzsche, uZerdii§t Boyle Dedi» adh eserinde super insamn dogu§uyla 
<tSiipermanll Tanrmm -ha§a- Olii§iinii d!le getiriyordu. Nietzsche'in 
bu eserinde sar'a ~arpmt1lanna rastlamyor. Bir k1sm1 da bunun adma 
felsefe diyordu. i§te ikbal, islam dii§iincesinden ve islam hayatmdan o 
gereksiz ve liizfunsuz subjektivizm'i temizlemek istedi. Bunun yam s1ra 
islam dii§iincesine, emprizm ile pozitivizm'in iizerine dayand1~ tecriibe 
realitesini yerle§tirmek istedi. ~u kadar ki, neticede insan objesini a~Ik
lamast yoniinden kan§tkhklar belirdi. Bunun iizerine ikbal, islam dii
§iincesinin tabiatma Zld oldugu gibi Kur'an ayetlerinin de tabiatma Zld 
olarak te'villere sapmak zorunda kald1. Arzusu oliimiin tecriibenin sonu 
olmadtgim, klyametin bile tecriibeyi sona erdirmedigini isbatlamaktL 
ikbal'e gore tecriibe ve geli§me, insamn zatmda cennet ve cehennem
den sonra da vard1. Halbuki islam dii§iincesi, diinyamn c;ah§ma ve de
nenme diyan oldugunu, ahiretin ise ceza ve miika.fat diyan oldugunu 
kesin §ekilde belirtmi§tir. Ve insan i~in bu diinyadan ba§ka bir yerde 
~ah§ma §ekli mevcud degildir. Bunun yam Slra ahiret diyarmda hesab 
ve cezadan sonra yeniden ~ah§tlacak hie; bir saha mevcud degildir. An
cak bu a§Irthk, uBen»in varhgm1 ve devamhhgm1 isbat etme arzusun
dan dogmu§tur. Veya ikbal'in, .Hegel felsefesi deyimlerinden adapte 
ederek dedigi gibi ~<ego»nun. Bir ba§ka taraftan da ikbal, tecriibe de
yimine Batt dii§iincesinde ve bu dii§iince tarihinde kullamlandan daha 
geni§ bir mana vermek zorunda kald1. Ancak boylece miisliimamn yap
tt~ ve buyiik hakikatlarmdan zevk ald1g1 ruhi tecriibe sahasma uzana
biliyordu. Felsefi bir terim olarak tecriibe, Batt terminolojisinde hie; bir 
zaman ic;in ruhi yonii ihtiva etmezdL Zira Batt dii§iincesi, her §eyden 
once duyulara ve deneye dayanmayan b:~r-.-tQ.rlii bilgi vasttalanm ter-
ketme esasmdan dogmU§tUr. , 

i§te ikbal'i boyle bir ~lrpmt§a sevkeden esas amil, Bat! terminoloji
sini islam'a adapte etme arzusudur .. . Ki ac;tkc;a zorlama ve katthk go
ze c;arpmaktadtr. Hatta ikbal'in canh, hareketli, iistiin ve parlak §air
ligine ragmen ... 

Ben bu a~tklamalarla gerek iistad Abduh'u, gerekse onun talebele
rini veya Allah'm engin rahmetine kavw~an biiyiik §air ikbal'in islam 
dii§iincesini geli§tirmek yolunda sarfettikleri faydah, biiyiik c;ah§mala
rm degerini kiic;iiltmek arzusunda degilim. Sadece dikkatleri bir nokta
ya ~ekmek istiyorum. 0 da §Udur: HMuayyen bir c;tkmaza kar§l koymak 
ic;irl yaptlan atlhmlar ~ok kere bir ba§ka c;tkmaza vanr. islami ara§tlr
ma metodunun en uygun olam §iimullii tekamiiliine ve engin uygunlu-
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guna denk olarak islam dti§tincesinin temel ger~eklerini a~1klamaya ~a
h§maktlr. Hem de islam dti§tince;:;inin ozel tabiatma ve-kendisine has 
tislubuna uygun olarak ... » · 

Son olarak da bu kitap bir felsefi ara§tlrma veya teoloji veya me
tafiziki konularda yap1lan bir ~alu~ma degildir. Sadece pratik hayat1 
gozontine alan bir ara§tlrmadir. Ve dogrudan dogruya pratik hayata 
hitab eder. islam, be§eriyeti hayat dti§tincesi ve ag1rhklanyla ezen ~a
murlardan kurtarmak i~in gelmi§tir. Be§er hayatm1 ve dti§tincesini, 
yolunu yitirerek sapt1g1 batakhklardan kurtarmak i~in gelmi§tir. Bun
lardan kurtard1ktan sonra insanhga kendine has ozel ve farkh bir dti
§tince sistemi · kurmak ve Allah'm sapasaglam nizamma uygun olarak 
ytirtiyen bir ba§ka hayat tarz1 te§kil etmek i~in gelmi§tir. Ama gorti
yorsunuz ki bugtin be§eriyet, o igren~ batakhga ve ~amurluga dogru yti
ztikoyun yuvarlamyor. islam, eline insanhgm liderligini teslim edecegi 
ve be§eriyeti bu ~amurluklardan ve batakhklardan kurtaracak bir is
lam timmeti in§a etmek i~in gelmi§tir. Ama bugtin bak1yomz ki bu tim
met, liderlik mekanizmas1m ve liderlik sistemini bir kenara iterek o ig
ren~ ~amurlarda ve batakhklarda bocalayan milletlerin gerisinde el a~1p 
dola§Iyor. 

i§te bu·. kitap islam dti§tincesinin husftsiyetlerini ve esaslanm be-. 
lirtmek i~in yapllml§ bir ~ah§madan ibarettir. Ki bu ozelliklerden, .. Al
lah'm istedigi pratik hayat nizam1 ile san'atla ilgili ilmi ve fikri ~ah§
ma esaslan ne§'et eder. Bun.arm geli§ip tekamiil etmesi i~in daha once 
gelen esas dti§tinceye dayah §timullti bir a~1klamamn bulunmas1 gere
kir. Gerek islam nizam1 ile alakah, gerekse islam dti§tincesinin muh
telif )16nlerinden birisi ile ilgili yap1lacak btittin ara§tlrmalar evvelemir
de islam dti§tince sisteminin esaslarma dayanmak mecbftriyetindedir. 
Bu dti§tince sistemini aydmhga kavu§turmak aklm, hayatm ve realite
nin ortaya ~1kard1g1 bir ihtiya~tlr. Bu dti§tince sisteminin aydmlanma
sma hem islam timmeti hem de btittin be§eriyyet muhta~tlr. i§te eliniz
de bulunan bu birinci k1s1m, islam dti§tincesinin ozelliklerine temas edi
yor. ikinci k1s1m ise in§aallah islam dti§tincesinin temel da'yanaklanm 
ara§tlrma konusu yapacak. Muhakkak ki insam dogru yola gottiren, hak 
yolunda yard1mcis1 olan ve her §eyde muvaffak k1lan Allah Teah1'dlr. 

islam geldigi gun yerytizti korkun~ bir batakhgm i~inde kivramyor
du. Dti§tince ve inan~ batakhgmm ... F~lsefe ve efsaneler batakhgmm, 
evham ve hurafeler batakhgmm: Adet ve ah§kanhklarm batakhgL .. 
ic;:timai ve siyasi batakhk ... Yerytiztinde hak batlla kan§ffil§, dogru sah
te ile ic;: i~e girmi§, din hurafeye btiriinmti§, felsefe mitolojiye dalml§tl. 
Ve insan vicdam, bu korkunc;: batakhgm i~inde habire karanhklara dog
ru yuvarlamyor, nizamlar arasmda mahvoluyordu ... Hie; bir konuda is
tikrarh bir bilgiye sahip degildi. Bu korkun9 batakhgm te'siriyle insan-
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hk hayati devamh olarak bozuluyor ve inhilal ediyordu. Zuliim ve zil
lete dogru yuvarlamyordu. igrenc; bir bedbahthk sarml§b her yam ... 
insamn insanhgma yaki§mayan ugursuzluklar vard1. .. Bu hal insana 
degil bir hayvan boliigiine bile yara§mazdl. 

Uc;suz bucaks1z kurak c;ollerde hidayet ve nurdan eser yoktu ... Ka
rar ve yakin nedir bilinmiyordu. Bu korkunc; batakhk insanhgm tann 
ile ilgili biitiin dii§iincesini sarmi§tl. Allah'm s1fatlan, kainatla ilgisi ve 
kainatm O'nunla alakas1 mevzularmda da durum aym idi. insamn ger
c;ek yonii ve bu kainat ic;erisindeki temel fonksiyonu ve insan varhgmm 
gayesi bilinmez olmu§tu. insamn yaratlh§mdaki gayesini tahakkuk et
tirme metodu mec;hullere biiriinmii§tii. Ozellikle Allah ile irisan <Hasm
daki miinasebetlerin durumu ic;ler ac1s1. i§te bu batakhktan ve bu ka
ranhklardan doguyordu biitiin §er .. . Ve insanhk hayatm1, §erri ic,:inde 
boguyordu. insanhgm iizerine kaim oldugu cemiyet nizann serapa §er 
Ylg1myd1. 

Be§er vicdam bir tiirlii istikrar bulam1yordu. Kainatla ilgili husus
larda bir hiikme varabilmi§ degildi. Kendi kendisiyle ilgili konularda da 
boyle. Varhgm gayesini ve hayat nizamm1 bilmiyordu. insanla kainM 
arasmdaki miinasebetlerde de durum bundan farks1zd1. Gerek ferdler 
arasmda, gerekse topluluklar arasmdaki miinasebetler tamamen yi.irek
ler ac1s1 idi. Hie; bir konuda insan ic;ten karar veremiyordu. Ve zaten de 
karar veremezdi. Qiinkii akide konusunda bir karara varmad1kc;a, Al
lah dii§iincesinde sabit bir gorii§e ula§madlk<;a hie; bir mevzuda karar 
veremezdi. Bu bogucu karanhklar ic;erisinde, bu korkunc; ba takhkta ve 
bu ag1r yiiklerin altmda akide ve Allah konusunda ac;1k ve kesin bir 
karara varmad1kc;a hie; bir konuda karara varmak miimkiin degildi. Bu 
konularda kesin bir karara da vanlnn§ degildi. Qiinkii din dii§iincesi 
tamamen Ortac;agm damga_sm1 ta§Iyordu. T1pk1 Batl dii§iiniirlerinin de
digi gibi. ~ark'taki bir tak1m papaganlar da hemen aym laf1 kap1yor· 
ve tekrarhyorlar- Fakat ... Biitiin bu karanhklarm sebebi esas itibany
la iki onemli gerc;ege dayamyordu ve bu iki gerc;ek, her yerde ve her 
zaman be§er hayati ve ruhu ic;in zaruri idi. 

1 - insanoglu fltrati itibanyla bu deh§etengiz kainatta bir tiirlii 
istikrar bulamaz. Qiinkii o, kainata ablml§ korkunc; derecede kiic;iik, ba
sit ve onemsiz bir zerre mahiyetindedir. ~u halde insana, bu deh§etler 
diinyasmda huzur ve istikran garanti eden muayyen bir bagm bulun
masl gerekir. insan, kainat gerisinde kendi yerini ve durumunu iyice 
ogrenmelidir. Bu durumda insanm kainatla olan ilgilerini ac;1klayan ve 
insamn kainattaki yerini belirten alem§iimul bir inanca ihtiyac1 vard1r. 
Bu; hem f1trat1 itibanyla, hem de duygusu hibanyla insanoglu ic;in ilk 
§artbr. Bu zaruretin, asrm ve cemiyetin ihtiyac;lan ile ilgisi sozkonusu 
degildir. ileride bu konuyu ara§tlrdiglmiz zaman, insanoglunun bu ger-
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c;ek munasebetleri yanh§ bir yala gotiirdugu ve bu ac;tklamaYI gerc;ek 
·manas1 ile yapamad1g1 zaman ne buyuk felaketlere ve kotiiluklere duc;ar 
aldugunu gorecegiz. 

2 - ~uphesiz ki i'tikadi dii§iince ile ic;timai nizamm arasmda ta
bii alarak c;ak kuvvetli baglantllar vard1r .. . Bunlan birbirinden aYir
mak imkans1zd1r. Aynca bu baglantmm, c;agm ve . c;evrenin ihtiyac;lan 
ile ilgisi sozkanusu degildir. Hatta bunu baglantldan da oteye goture
biliriz. i'tikadi dii§unce ile ic;timai nizam arasmdaki miinasebet bir da
gu§ munasebetidir. Sasyal nizam ve mevcudatm §iimullu ac;1klamasmm 
bir bolumudur. insamn yeryuzundeki fanksiyanu ve durumu, insanm 
varhgmm gayesini c;epec;evre ac;1klamamn sadece bir dahm te§kil eder. 
Ve boyle bir ac;1klama esasma dayanmayan butiin ic;timai 'sisteml~r yap
macik almaktan kendisini kurtaramaz. Koklu bir ya§am imkam bula
maz. ~ayet bir muddet ya§ayacak alsa, insanhg1 huzur yerine §ekt.vete 
gotiirur. Oysa bu sistemle insan fltrat1 arasmda kac;m1lmas1 guc;, zaruri 
bir c;atl§ma meydana gelir. ~u halde boyle bir baglanti hem sistem iti
banyla zaruri, hem de duygu yoniinden gereklidir. 

Nuh Peygamberden beri isa (a.s.)ya kadar gelen butiin peygamber
ler insanlara i§te bu gerc;egi ac;Iklami§lar, dagru bir tann inanc1 ver
mi§lerdi. insanm kainat ic;erisindeki yerini ve varhgmm gayesini izah 
etmi§lerdir. ~u kadar var ki siyasi §artlarm, be§eri arzularm ve insani 
zaaflarm bask1s1 altmda meydana gelen bu gerc;ekten sapmalar zaman 
zaman gerc;egi kaparm§ ve be§eriyete andan haber vermemi§tir. Uzerine 
ag1r kum y1gmlan serpmi§ ve yeniden . mukemmel aldugu kadar da §U
mullu alan bir risalet gelmeksizin ba§llll kumdan <;Ikaracak kalayhk 
saglamami§tlr. Her gelen yeni risalet, be§eriyeti bu ag1r kum Yigmlan
mn altmdan c;ekip <;1karm1§, bu karanhklan y1rt1p atmi§, bu c;olleri ay
dmhga kaVW}turmU§ ve i'tikadi dU§iinceyi hakkm saf, temiz esaslanna 
istinad ettirmi§tir. Ve boylece insan hayatm1, saglam bir dU§UnCe esa
Sl uzerine yerle§tirmi§tir. Yeryuzundeki sap1k dii§iince sistemlerine bag
h kimselerin, bu dii§iincelerinden aynlmalan ve iizerinde bulunduklarl 
sap1k yaldan donmeleri ancak bu risalet muessesesi ile ve bu rasuller 
eliyle mumkun almu§tur. Ne dagru soyluyar ulu Allah: 

((Kitab ehlinden ve putperestlerden alan inkarc1lar, kendilerine apa
<;Ik bir belge, ic;inde kesin ve en dagru hiikiimlerin bulundugu armrm§ 
sahifeleri akuyan, Allah katmdan bir peygamber gelene kadar inkar
larmdan vazgec;ecek degillerdir.» (Beyyine, 1-3) 

insanoglu; bu .risaletin zaruretini ve be§eriyetin i<;ine dalml§ aldu
gu karanhklardan s1ynhp kurtulmasmm zarunlulugunu, i'tikadi kanu
larda ac;1k ve kuvvetli bir karara varmanm zaruretini ancak be§eriyetin 
c gun ic;in dald1g1 batakhgm biiyiikliigiinii gordiigii zaman anlayabilir. 
Kararihklarm ic;erisine dald1g1 a sap1k inane; ve dii§ii9celere, felsefe ve 
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mitolojilere, evham ve hurafelere, adet ve ali§kanllklara ic;timai ve si
yasi nizamlara muttali' oldugu zaman kavrayabilir. i§te islam, boyle 
bir devrede gelmi§ ve biitiin bu sakathklann insan vicdamm her yerde 
baskl altma ald1{pm gormii§tlir. insan bu kan§Ikh~n, bu girift ve c;ap
ra§Ik durumun gerc;ek mahiyetini kavramadan islam'm getirdigi ay
dmhgi kavrayamaz. Gec;mi§ semavi dinlerin durumu da yiirekler aCISl 
idi. Her taraftan te'vil ve tahriflerle y1pratilmi§ ve ilahi kaynaklar be
§er eliyle tahrifata ugrami§tl. Semavi dinlere putperestligin, felsefenin 
efsane ve hurafeleri kari§Ip dolmu§tu. Bizim ana gayemiz, bu ara§tlr
mayt yaparken o dii§iinceleri ba§h ba§ma ac;Iklaytp izah etmek yerine 
islam dii§iincesini arzetmek, islam dii§iincesinin temel esaslanm ve hu
sU.siyetlerini belirtmek olduguna gore; biz sadece Yanmada Arabistam
na ula§mi§ olan o giinkii Yahudilik veHiristiyanhgm sap1k dii§ililcelerin
den baz1 ornekler vermek ve islam'm geldigi zaman kar§Ila§tigl ca.hili-

. yet devri Arap dii§iincesinden numuneler sunmakla iktifa edecegiz. 
(Seyyid Kutub, islam Dii§iincesi, 59-71) 

------------~Oo----------

FiL SURESiNiN SONU 



KUREY~ SURESi 

(Mekke'de nazil olmu~tur.) 

Bu surenin faziletiyle ilgili garib bir hadis zikredilir. ~oyle ki: Bey
haki hilafiyat bahsinde der ki: Bize Hafiz Ebu Abdullah ... Ebu Talib 
k1z1 Ummiihani'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: Al-

. lah Teala Kurey§'lileri, yedi ozellik ile iistiin k1lm1§t1r: Ben onlardarum. 
Nubiivvet onlardad1r. Mekke'nin hacibligi onlardad1r. Mekke'nin su da
gltma gorevi (sikaye) · onlardad1r. Allah, fil ordusuna kar§l onlan mu
zaffer . k1lrn1§tlr. Onlar on Yil kendilerinden ba§kas1 Allah'a ibadet et
mezken siirekli Allah'a ibadet etmi§lerdir. Allah onlar hakkmda Kur'
an'da bir sure indirmi§tir. Sonra Rasulullah Kurey§ suresini okumu§. 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n achyla. 

1 - Kurey~'in alH,?tlnlmasi ic;in. 
2- Yazve kifi yolculuklanna ahfitlnlinasind.an dolay1, 
3- Bu evin Rabb1na ibadet etsinler. 
4- Ki 0, kendilerini ac;hktan kurtarmifi ve korkudan 

emin kllmifitlr. 
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Bu sure bir onceki sureden (Fil ·suresi) imam olan mushafta ay
rilmi§ ve ikisinin aras1na «Rahman ve Rahim olan Allah'm ad1yla.» ifa
desi bir sat1r olarak yazilmi§tlr. Ancak mana bir onceki sureye baghdlr. 
Nitekim Muhammed ibn ishak ve Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem 
bunu a!(Ik!(a soylerler. Kald1 ki mana da onlara gore bir onceki surenin 
devann oldugunu gostermektedir: Biz, Fil· ashabmm Mekke'ye girmesini 
onledik. Ve fil ordusunu helak ettik ki Kurey§'liler kendi beldelerinde 
emin olarak birbirleriyle uyu§tlp toplanabilsinler. 

Denildi ki: Bundan maksad; Kurey§'lilerin all§km olduklan, kl§In 
Yemen'e yazm da ~am taraf1na ticaret ve benzeri §eyler i!(in yaptlklar1 
gezilerdir. Sonra iilkelerine seferlerinden emin oiarak donerlerdi. Zira 
Allah'm Harem'iriin sakinleri olmalan nedeniyle, halk katmda sayg1 
gorurlerdi. Onlan bilenler hurmet ederlerdi. Hatta onlarla beraber yaz
hga gidenler de emin olurlard1. Gerek ki§m, gerekse yazm go!(leri es
nasmda durumlan boyle idi. Ulkelerinde ikamet ettikleri zaman ise bu 
konuda Allah Teala §Oyle buyurur: «Qevrelerinde insanlann zorla ka
plhp · goturulmesine ragmen oraYI emin bir harem yaptlgiiDIZl onlar 
gormediler mi?>> (Ankebut, 67) Bu sebeple Allah Teala bu surede de 
«;K.urey§'in ah§tmlmasi i!(in.>> buyuruyor. Bu, bir onceki klslmdan be
deldir ve onu a!(Iklamak i!(indir: «Yaz ve kl§ yolculuklarma ah§tlnlma
smdan dolayL» ibn Cerir Taheri der ki: Dogru olan, ba§taki lamm ·ta
accub i~in olmas1d1r. Sankt' Allah Teala §oyle buyurmaktad1r: KureY§'
lilerin ah§tmlmasma ve Benim bu konuda onlara vermi§ oldugum ni
metime hayret edin. Zira bu iki surenin birbirinden bag1ms1z ve ayn 
hirer sure oldugu konusunda miisltimanlarm icma1 vardlr. 

Sonra Allah Teala bu yuce nimete §ukretmelerini belirterek buyu
ruyor ki: ccBu evin Rabbma ibadet etsinler.n ibadeti yalmz ve yalmz 
O'na yapsmlar. Nas1l ki 0, buraYI kendileri i!(in mahrem bir yer ve emin 
bir ev klld1ysa, onlar da ibadette yalmz ve yalmz O'na yonelsinler. Ni-
1.ekim Neml suresinde de §oyle buyurmaktadlr: «Ben~ ancak bu §ehrin 
Rabbma kulluk etmekle emrolundum. 0, buraYI sayg1deger kilnn§tir ve 
her §ey O'nundur. Ben, muslumanlardan olmakla emrolundum.>> (Neml, 
91) 

ccKi 0, kendilerini a!(hktan kurtarmi§ ve korkudan emin kllmi§tlr .>> 
0 evin sahibi ve Rabbi, onlan a!(hktan kurtanp doyurmu§ ve korku
dan da emin kilmi§tlr. Allah Teala onlara emniyet ve ruhsat in'a.m et
tiginden dolay1 yalmz ve yalmz O'na ibadet etmeli ve O'ndan ba§k!3. put
Ian O'na e§ ve denk kabul etmemelidirler. Bu sebeple bu emre uyanlara 
AIJah, dtinyada ve ahirette emniyet verir. Bu emre kar§I !(Ikanlarda.n 
da her iki dunyada emniyet ve huzuru ahr. T1pk1 Nahl suresinde bu
yuruldugu gibi: «Allah, size huzur ve giiven i!(inde alan 'bir kasabaYI mi
sal olarak verir. Her yandan oraya 'Qol bol nz1k geliyordu. Ama Allah'm 
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nimetine nankorliik ettiler de, yaptlklarmdan dolay1 Allah onlara, a~:;llk 
ve korku belasm1 tattlrd1. Andolsun ki onlara; kendilerinden bir pey
gamber gelmi§ti de onu yalanlann§lardl. Zulmederlerken kendilerini 
azab yakalaYivermi§ti'.)) (Nahl, 112-113) . . 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Abdullah ibn Amr ... Yezid k1z1 Esma'
dan nakletti ki, o; Rasulullah (s.a.)m §oyle buyurdugunu i§ittim, de
mi§tir: Vay annenize Kurey§'liler, ((Kurey§'in ah§tlnlmasi i~:;in.» (kav
linden) 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam ... Usame ibn Zeyd'den nakletti 
ki, o; Rasulullah (s.a.)m §oyle buyurdugunu i§ittim, demi§tir: «Kurey§' 
in ali§tlnlmasi i~:;in. Yaz ve ki§ yolculuklarma ah§tlnlmasmdan dolaYI.)) 
Vay size ey Kurey§'liler toplulugu. Sizi a<; iken doyuran ve korkulu iken 
emin kllan bu evin Rabbma ibadet edin. Ben, bunu tisame ibn Zeyd'den 
menkul §ekilde boylece gordum. Dogi:.usu Esma Bint Yezid'tir. Ve riva
yetin aslmda veya istinsahta bir yanh§hk olmahdu. Allah, en iyisini 
bilendir. 

KUREY~ SURESiNiN SONU 

' 



MAfrN SfrRESi 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n adJ.yla;. 

1 - Dini yalanlayam gordiin mii? 
2- i§te O'dur yetimi §iddetle iten, 
3 - Y oksulu doyurmaya te§vik etmeyen, 
4- Vay o namaz k1lanlarm haline, 
5 - . Ki onlar; k1ldlklan namaZJdan gafildirler. 
6 - Ki onlar, gosteri~ yaparlar, 
7- Ve zekat1 da men'ederler. 

Allah Teala buyuruyor ki: Ya Muhammed «Dini yalanlayanlan 
gordiin mti?» Bu, oldukten sonra dirilme, ceza ve sevab gtintidtir. 

((i§te odur yetimi §iddetle iten.» Yetime bask1 yap1p hakklru yiyen, 
onu doyurmaYip iyi davranmayan i§te odur. 

cxYoksulu doyurmaya te§vik etmeyen.» Allah Teala'run bir b~ka 
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ayette buyurdugu gibi: ((Hay1r, dogrusu siz yetime ikram etmezsiniz. 
Yoksulu yedirmek i~in bitbirinizi te§vik etmezsiniz.>> (Fecr, 17-18) Bu
rada maksad, yiyecek ve i«;ecegi bulunmayan muhta«; ve fakir kimsedir. 

((Vay o namaz k1lanlarm haline, ki onlar, .kildiklan namazdan ga
!ildirler.» ibn Abbas ve ba§kalan; bunlarm a~1k«;a goriilen yerde namaz 
k1hp gizli yerde n~az k1lmayan munaf1klar oldugunu soylerler. Bunun 
i«;in Allah Teala i<Vay o namaz k1lanlarm haline.n buyuruyor. Yani na
maz ehli olup ta namaza duran ve -ibn Abbas'm dedigi gibi- namaz
dan ya biitful fiilleriyle gafil olan veya -Mesruk ve Ebu Duha'mn de
digi gibi- §er'an takdir ediien vakitte kllmayarak vaktini ge«;iren ga
fillere. Ata ibn Dinar der ki: Hamdolsun o Allah'a ki <<Onlar, klld1klan 
namazdan gafildirler.>> buyuruyor da, namazlarmda gafildirler, unutur
lar, buyurmuyor. Veya namaz1 ilk vaktinde k1lmay1p siirekli ya da «;o
gunlukla son vaktinde eda edenler, demektir. Veya namazm e:rkan ve 
§artlanm emrolunduklan §ekilde yerine getirmeyenler, anlammadir. Ve
ya namazm anlamm1 dii§iinmeyip onda hU§U' ile hareket etmeyenler, 
demektir. ifade biitiin bunlara §amildir. Bu niteliklerden herhangi bi
rinden bir mikdar bulunan ki§i bu ayetten bir par~a nasibini ahr. Hep
siyle muttas1f alan ki§i, hepsinden nasibini ahr ve fiili olarak onun i«;in 
mfulaf1khk,vasfl tamamlamr. Nitekim Buhari ve Miislim'in Sahih'lerin
de sabittir ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tui: i§te mfula{Ikm na
mazi. i§te miinaf1km namaz1. i§te miinaf1km namaz1; oturur giine§i go
zetler. Gfule§ §eytamn iki boynuzu arasma girince kalklp dort rek'at 
namaz kllar ve namazmda Allah'I pek az zikreder. Bu, ikindi namazmm 
son vaktidir. Nitekim namazm son vaktinin niteligi yukanda ge«;tigi gi
bidir ve bu vakte ((kerahet vaktin denir. Sonra o kerahet vaktinde kal
kar, kargamn gagalamas1 gibi namaz1 gagalar. Mutmain olup hU§U' du
yarak namaz k1lmaz. Bu sebeple Allah'm Rasulu;. Allah'I pek az zikre
der, buyuruyor. Belki de bunu halka gosteri§ i«;in namaza durmak an
lamma alrm§tlr. Yoksa Allah nzasm1 gozetmeme, anlamma kullanma
rm§tlr. 0 zaman bu ki§i biitiiniiyle namaz kllmarm§ olur. <;iinkii Nisa su
resinde §oyle buyurulmaktadi.r: <<Dogrusu miinafiklar; Allah'a oyun et
mek isterler. Oysa 0, onlarm oyunlanm ba§larma ge«;irir. Onlar, namaza 
tenbel tenbel kalkarlar. insanlara gosteri§ yaparlar. Allah'1 pek az anar
lar.>> (Nisa, 142) Burada ise: <<Ki onlar, gosteri§ yaparlar.>> buyuruyqr. 

Taberani der ki: Bize Yahya ibn Abdullah ... ibn Abbas'tan nakletti 
ki; Rasillullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Cehennemde bir vadi vard1r. 
Cehennem gfulde dort yiiz kere bu vadiden Allah'a s1g1mr. Bu vadi, Mu
hammed iimmetinden Allah'm kitab1m ta§IYIP Allah'tan ba§kasl i~in 

sadaka veren, Allah'm evini haccedip Allah yolundan d1§ar1 «;Ikan mii
railer i«;in hazirlanml§tlr, diye ge~iyor. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Nuaym ... Amr ibn Miir-
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re'den nakletti ki; o, §oyle demi§: Biz Ebu Ubeyde'nin yanmda oturuyor
duk, riyadan sozedildi. Ebu Zeyd denilen bir adam dedi ki: Abdullah 
ibn Amr'dan i§ittim ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Kim, ameli 
ile insanlara gosteri§ yapmak isterse; Allah Teala onu yaratlklarmdan 
kulak sahibi olanlara duyurur ve onu kii~iiltiir, horlar. imam Ahmed 
aynca bu hadisi Gunder ve Yahya kanahyla ... Abdullah ibn Amr'dan 
nakleder. 

Allah Teala'mn «Ki onlar, gosteri§ yaparlar.» kavli ile ilgili olarak; 
kim Allah i~in bir amel i§leyip te insanlar bundan haberdar olurlar ve 
bu onun ho§una giderse, bu riya olmaz. Bunun deJ.tli Hafiz Ebu Ya'la 
el-Mavs1li'nin Miisned'inde Hartin ibn Ma'ruf kanahyla ... Ebu Hiirey
re'den naklettigi §U hadistir : Ben namaz k1larken bir adam yamma gel
di. Namaz k1larken onun yamma gelmesi ho§uma gitti. Durumu'Rasu
lullah (s.a.)a a~mca, buyurdu ki: Senin i~in iki ecir yaz1lrm§tlr. Birisi 
gizlice namaz k1lma ecri, digeri de a~1ktan namaz k1lma ecri. Ebu Ali 
Harun ibn Ma'ruf der ki: Bana ula§tlgma gore Abdullah ibn Miibarek 
§6yle demi§: Evet, bu hadis miirailer i~indir. Bu hadis bu vechiyle garib
tir. Raviler arasmda yer alan Said ibn Be§ir, mutavass1t bir ravidir ve 
onun A'me§'ten rivayeti «aziz>> bir rivayettir. Ondan, ba§kalan da hadis 
rivayet etmi§tir. 

Yine Ebu Ya'la der ki: Bize Muhammed ibn Miisa .. . Ebu Hiireyre'
den nakletti ki, adarmn biri; ey Allah'm Rasulii, ki§i gizlice arne! i§ler 
de ona ba§ka bir kimse muttali' olunca bu, adarmn ho§una giderse, de
di. RasUlullah (s.a.) buyurdu ki: Onun iki ecri vardu. Biri a~1ktan iba
det ecri, digeri de gizlice yapt1g1 ibadet ecri. Bu hadisi Tirmizi de Mu
hammed ibn Miisenna' kanahyla, ibn Mace ise Biindar kanahyla Ebu 
Davud et-Tayalisi'den nakleder. Sonra Tirmizi, bu hadis garibtir, der. 
A'me§ ve ba§kalan da bu hadisi Habib kanahyla peygamberden miirsel 
olarak naklederler. 

Ebu Ca'fer ibn Cerir Taheri der ki : Bize Ebu Kiireyb .. . Ebu Berze 
el-Eslemi'den nakletti ki; bu ayet nazil oldugunda Rasulullah (s.a.) 
§6yle buyurmu§: Allahii Ekber. Bu, sizden her biriniz ic;in diinya kadar 
nimet verilmesinden daha haytrhd1r. Namaz1 unutmak, namazm hayr1m 
istememek, namaz1 terkedince Rabbmdan · korkmamaktlr. Bu hadisi 
nakledenler arasmda bulunan Cabir el-Ca'fi zaytf bir ravidir. f?eyhi 
miibhem bir ki§idir, ismi zikredilmemi§tir. Allah en iyisini bilendir. 

ibn Cerir Taheri der ki : Bize Zekeriyya ibn Eban .. . Sa'd ibn Ebu 
Vakkas'tan nakletti ki; o, §6yle demi§: Ben, Allah'm Rasuliine 11Ki on
lar, k1ldiklar1 namazdan gafildirler.» ayetini sordugumda, buyurdu ki : 
Bunlar namaz1 vaktinden sonra k1lanlard1r. Namazm vaktinden sonraya 
birak1lmas1 biitiiniiyle terketme anlamma gelebilecegi gibi, §er'i olan 

Tefsir , C. XV, F : 545 
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vaktinden sonra k1lmak veya unutarak ilk vakitte kilmaYJp vakit ge
~inceye k_adar te'hir etmek anlamlarma da gelebilir. Hafiz Ebu Ya'la 
da bu hadisi... ikri:rile ibn ibrahim'den nakleder. Sonra ~mu Ebu Rebi' ... 
Mus'ab kanallyla mevkuf olarak nakleder ki bu isnad, sahih isnaddir. 
Beyhaki bu hadisin Peygambere ref'ini zaYif saymi§, mevkuf olu§unu 
sahih kabul etmi§tir. Hakim de bu kanaattadir. 

((Ve zekat1 men'ederler.» Yani onlar Rablarma ibadette iyi davran
madiklan gibi Allah'm kullarma da iyi davranmazlar. ·Hatta emaneten 
de olsa, kendisinden yararlamlan ve yardim istenilen §eyleri yerine ge
tirmezler. Ayni olarak kendisinde kalan sonra geri iade edilecek olan 
emanet §eyleri bile giizellikle vermezler. Oyleyse bunlar zekati vermez
ler, muhtelif ibadetleri yapmazlar. Nitekim ibn Ebu Necih Miicahid'den 
nakleder ki; Hz. Ali ( _ 0,r U I ) kelimesinin zekat anlamma geldigini 
soylemi§tir. Siiddi de Ebu Salih kanallyla Hz. Ali'den bu rivayeti nakle
der. Abdullah ibn 6mer'den de boylece rivayet edilmi§tir. Muhammed 
ibn el-Hanefiyye, Said ibn Ciibeyr, ikrime, Mucahid, Ata, Atlyye el-Av
fi, ZUhri, Hasan, Katade ve Dahhak ibn Zeyd de bOyle der. 

Hasan el-Basri der ki: 0, namaz k1larsa; gosteri§ yapar, namaz1 ge
~irirse; l?undan rahats1z olmaz, mahmn 'zekatmi vermez. Bir ba§ka ifa
dede de; malmm sadakasm1 vermez, buyurulur. 

Zeyd ibn Eslem der ki: Bunlar miinafiklardir. A~Iktan oldugu ic;in ,, 
namaz kilarlar da, gizli oldugu i~in zekat vermezler. 

A'me§ ve §u'be, Hakem kanahyla Yahya ibn Cezzar'dan naklettiler 
ki; Ebu Ubeyde; Abdullah ibn Mes'ud'a ( <-.jyUI - ) kelimesini sordu
gunda §oyle demi§: Bu, insanlann kendi aralarmda birbirlerinden ema
net ald1klan balta ve kazan gibi §eylerdir. Mes'udi. .. Ebu Ubeyde'den 
nakleder ki; Abdullah ibn Mes'ud'a ( 0_,s:- Ul - ) kelimesi soruldugunda, 
bu; insanlarm kendi aralarmda birbirleril'lden allp verdikleri; balta, ka
zan, kova ve benzeri §eylerdir, demi§tir. 

ibn Cerir Taheri der ki: Bize Muhammed ibn Ubeyd el-Muharibi... 
Ebu Abideyn'den ve Sa'd ibn iyaz, Abdullah'tan na.kleder ki; o, §Oyle 
demi§: Biz peygamberin ashab1, kendi arannzda ( 0y:-Ul ) kelimesi
nin; kendisinden mU.stagni olunmayan kova, balta ve kazan gibi §eyler 
oldugunu soylerdik. Hallad ibn Eslem ... Ebu ishak'tan naklede! ki; o, 
§oyle demi§tir: Ben, Ka'b ibn iyaz'm peygamberin ashabmdan naklen 
boyle dedigini i§ittim. A'me§, ibrahim kanahyla ... Abdullah'tan nakle
der ki; ona ( 0yU1 . ) soruldugunda, insanlann birbirlerinden ema
net ald1klan kova, balta ve benzeri §eylerdir, demi§. 

ibn Cerir Taheri der ki: Bize Amr ibn Ali. .. Abdullah'tan nakleder 
ki; o, §oyle demi§: Biz peygamberle beraber idik ve kendi arannzda 
( ·0J&-UI ) kelimesinin kova ve benzeri §eyleri vermemek oldugunu soy-
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lerdik. Bunu Ebu Davud ve Nesei de Kuteybe kanahyla Ebu Avane'den 
aym isnadla nakleder. Nesei'nin Abdullah'tan naklettigi laf1z §6yledir: 
Her ma'ruf sadakad1r. Biz, peygamberin devrinde iken ( 0,.,-"Lll ) ke
limesini, kova ve kazan gibi §eylerin emanet almmas1 anlamma kabul 
ederdik. ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam .. . Abdullah'tan nakletti ki : 
t · 0,.,-"Lll - ) kelimesi ; kazan, terazi ve kova gibi emanet alman §eyler 
anlammad1r. 

ibn Ebu Necih, Mucahid kanallyla ibn Abbas'tan nakleder ki : «Ve 
zekati da men'ederler.n kavlindeki (zekat diye tercume ettigimiz) 
( .Jy-U( ) kelimesi, ev e§yas1d1r. Mucahid, ibrahim en-Nehai, Said ibn 
Cul::>eyr,- Ebu Malik ve ba§kasi bunun emanet kap-kacak anlamma 
geldigini soylemi§lerdir. Veys ibn Ebu SUleym, Mucahid kanahyla ibn 
Abbas'tan nakleder ki; o, «Ve zekati da men'ederler.n ayeti hakkmda; 
bunun bahsettigi ki§iler henuz gelmemi§tir, demi§tir. Avfi, ibn Abbas'
tan nakleder ki; o, <<Ve zekat1 da men'ederler.n kavli hakkmda §6yle de
rni§tir: Bu kelimede insanlar ihtilaf ettiler. Kimisi; zekatl men'ederler, 
diye mana verirken, kimileri de; itaati men'ederler, anlamml vermi§ler
dir. Bunu ibn Cerir Taheri rivayet eder. Sonra Ya'kub ibn ibrahim ka
nahyla ... Hz. Ali'den nakledilir ki; ( 6,ylll ') kelimesi, insanlara bal
ta, kazan ve kova gibi §eyleri vermektir. ikrime der ki : ( 0ylll ) en 
iist smm malm zekati, en alt smm da kalbur, elek, kgva ve igne gibi 
§eyler anlammad1r. Bunu ibn Ebu Hatim de rivayet eder. ikrime'nin 
soyledigi bu soz giizeldir, ~unku butun sozleri i~e_rir ve hepsi de bir tek 
§eyde toplamr ki bu; bir mal veya yarar saglayacak §eyde yardimla§
mayi terketmektir. Bu sebeple Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi: «Ve ze
katl da men'ederler.n kavline; ma'rufu men'ederler, anlamm1 vermi§tir. 
Ve bu sebeple hadiste; her ma'rUf sadakad1r, diye varid olmu§tur. ibn 
Ebu Hatim der ki : Bize Ebu Said el-E§ecc .. . ZUhri'den nakletti ki, bu 
ayetteki ( 01-"Ll\ , ) kelimesi; Kurey§ dilinde mal, demektir. ibn Ebu 
Hatim burada-isnad1 ve metni garib ve acayib bir hadis rivayet eder ve 
der ki: Bize babam ve Ebu Zur'a .. . Kurra en-Nimyeri'den nakletti ki, 
onlar Rasulullah (s.a.)a el~i olarak gelmi§ler ve; ey Allah'm Rasulu, bize 
ne ahd edersin? demi§ler. Rasulullah (s.a.) buyurmu§ ki: Zekat1 engel
lemeyin. Onlar; ey Allah'm Rasulu ( .Jyll.l ) da ne demektir? demi§
ler. Ras'O.lullah (s.a.) buyurmu§ ki: Ta~ demir ve su. Onlar; demir de 
ne? deyince, kazanlan.mz . bak1rdand1r. Baltalar demirdir, buyurmu§. 

·onlar; ta§ nedir? deyince Rasulullah (s.a.); kazanlanmz ta§tandlr, bu-
yurmu·§. Bu hadis ger~ekten garibtir, Peygambere ula§tmlmasl mi:inker
dir, isnadmda bilinmeyen ki§iler vard1r. Allah en iyisini bilendir. 

ibn el-Esir sahabenin hal terciimesi bahsinde Ali en-Nimyeri'den 
nakleder ki; ibn Kani' kendi senediyle ... Ali ibn Falan en-Nimyeri'de:h 
nakletti ki; RasUlullah (s.a.)m §6yle buyurdugunu i§ittim, demi§ : .Mils-
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!timan mtisltimamn karde§idir. Onunla kar§Ila§mca onu selamla aglr
lar ve ona daha iyi kar§Ihkla kar§Ihk verir ve sonra da ( .Jy:-UI ) u 
men'etmez. Ben dedim ki : Ey Allah'm Raslllti, ( .Jy:-UI 1 da ne olu
yor? Buyurdu ki : Ta§, demir ve buna benzer §eyler. 

MAUN SURESiNiN SONU 



-------------------------~ 

KEVSER SURESi 

(Medine'de nazil olmU§tUr. Mekke'de nazil oldugu da soylenir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n adlyla. 

1 - Ge~ekten Biz, sana Kevser'i verdik. . .. .. . '" . 

2 - Oyle ise Rabb1n i<;in namaz k1l ve kurban _kes. 
3 - Sana bugzeden; ~uphesiz ki zurriyetsiz olan, i~te 

odur. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Muhammed ibn Fudayl... 
Enes ibn Malik'ten nakletti ki; o, §oyle demi§: Rasulullah (s.a.) hafif-

. ~e dald1, sonra· tebessiim ederek ba§ml kald1rd1. Ya kendisi soyledi veya 
kendisine; nic;in giildiin? denildi de Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Ba
na az once bir sure indirildi. Ve okumaya ba§lad1: «Rahman ve Rahim 
olan Allah'm .ad1yla. Gerc;ekten Biz, sana Kevser'i verdik. Oyleyse Rab
bm ic;in n~maz k1l ve kurban kes. Sana bugz.eden; §iiphesiz ki ziirriyet
siz olan, i§te odur.» Sureyi sonuna kadar okuduktan sonra dedi ki: Kev
ser nedir biliyor musunuz? Allah ve Rasulii en iyi bilendir; dediler: Rasu
lullah (s.a.) buyurdu ki: 0, bir 1rmakt1r. Aziz ve Celil olan Rabb1m onu 
cennette bana vermi§tir. Onun iizerinde pekc;ok hay1r vard1r. Ummetler 
'k1yamet giiniinde ona gelir ve onun katlan yrld1zlar sayrsmcad1r. Kullar 
kendi aralarmda tarti§Irlar, ben detim ki : Ey Rabb1m; o, benim iimme-
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timdendir. Bana denilir ki: Senden sonra ne yapt1klanm nereden bile
ceksin? imam Ahmed bu hadisi bu iki isnadla ve bu ifadeyle nakleder. 

Havz'm nitelikleri bahsinde varid olur ki, k1yamet giiniinde havuza 
gokteki iki oluktan Kevser 1rmagmm suyu akar. Ve gokteki YJldizlarm 
say1smca onun iizerinde kaplar vard1r. Bu hadisi Miislim, Ebu Davud 
ve Nesei Muhammed ibn Fudayl kanahyla ... Enes'ten naklederler. 
Miislim'in ifadesi §Oyledir: 

Rasulullah (s.a.) aram1zda bullJ.ndugu bir gun birden hafif bir da
ll§la dald1, sonra miitebessim olaTak ba§Im kald1rd1. Biz; ey Allah'm 
Rasulii, seni giildiiren nedir? dedik. Buyurdu ki: Az once bana bir sure 
indirildi ve bu sureyi okudu. Sonra Kevser nedir · biliyor musunuz? dedi. 
Biz; Allah ve Rasulii en iyi bilendir, dedik. Buyurdli ki: 0, bir nehirdir. 
Aziz ve Celil olan Rabb1m onu bana vaadetmi§tir. Onun iizerinde pek
gok haYJr vard1r. 0 bir havuzdur ki k1yamet giinii iimmetim ona gelir, 
gider. Y1ld1zlarm saYJsmca katl vard1r. Onlardan bir kul g1kanhr. Ben 
derim ki: Rabb1m, o, benim iimmetimdendir. Allah TeaJa buyurur ki; 
senden sonra ne ihdas ettiklerini bilir misin sen? Buna dayanarak Kur
ra'dan pekgogu bu surenin Medine'de nazil oldugunu soylerler. Fakih
lerden birgogu da besmelenin sureden bir boliim oldugunu ve bununla 
beraber indirildigini bildirirler. 

((Gergekten Biz, sana Kevser'i verdik.n Yukanda gegen hadiste bu
nun, cennette bir 1rmak oldugu belirtilmi§ti. imam Ahmed ba§ka yol
larla Enes'ten nakleder ve der ki: Bize Affan, Enes'in bu ayeti okudugu
nu, sonra §byle dedigini nakletti: Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Bana 
Kevser verildi. Ve o, akan bir 1rmaktlr. 0, par~alara aynlmami§tlr. Onun 
ontinde inciden kubbeler vard1r. Elimle onun topragma vurdum, bir de 
baktrm ki tath kokulu misktir. Onun gak1h ise incidir. 

Yine imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Muhammed ibn Ebu 
Adiyy .. . Enes'ten nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Ben, 
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cennete girdim ve bir de baktlm ki bir trmaktaytm, iki yakas1 inciden 
c;adtrlarla kaph. Elimi suyun aktlg1 yere vurdum bir de baktlm ki o, tat
h kokulu misktir. Ey Cebrail bu nedir? dedigimde, dedi ki: i§te bu, Aziz 
ve Celil olan Allah'm sana vermi§ oldugu Kevser'dir. Buhari ve Muslim 
Sahih'lerinde ~eyban ibn Abdurrahman kanahyla ... Enes ibn Malik'ten 
naklederler ki, Rasulullah (s.a.) goge c;tkanldJ.gmda §6yle demi§: Bir 
nehre vardtm, iki yakas1 ic;e doniik inci kubbelerle dolu . Ey Cebrail bu 
nedir? dedigimde; bu, kevserdir, dedi. Buhari merhumun lafz1 boyledir. 

ibn Gerir Taberi der ki: Bize Rebi' ... ~ureyk ibn Ebu Miinir'den 
nakletti ki, o; Enes ibn Malik'in bize §6yle anlattlgmt i§ittim, demi§tir. 
Rasulullah (s.a.) mi'raca gotiiriildiigiinde, Cebrail (a.s.) onu diinya go
giinde bir yere gotiirdii ve orada bir 1rmakla kar§Ila§tl. Uzerinde inci 
ve zebercedden bir k6§k vard1. Rasulullah onun topragm1 koklad1 ve bir 
de baktl ki o, misktir. Ey Cebrail, bu 1rmak da ne? deyince; bu, Rabbi
nm senin ic;in hazirlamt§ oldugu Kevser'dir, dedi. Mi'rac ile ilgili hadis 
isra suresinde ~ureyk kanahyla Enes'ten menkuldiir ve Buhari ve Miis
lim'den tahric edilen §ekliyle orada gec;mi§ti. 

Said, Katade kanahyla Enes'ten nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §OY
le buyurmu§tur: Ben, cennette gezinirken oniime bir 1rmak c;1kt1. iki 
yakas1 ic;i. bo§ inciden kubbelerdendi. Beraberimde bulunan melek; bu 
nedir, biliyor musun? dedi. Sonra; bu, sana Rabbmm verdigi Kevser'
dir, dedi. Elimi onun topragma vurdum da, c;amurundan misk 91ktL 
Siileyman ibn Tarhan da Katade'den bu rivayeti nakleder. 

ibn Cerir Taheri der ki: Bize Ahmed ibn Siireyc .. . Enes ibn Malik'
ten nakletti ki; Rasulullah (s.a.) a Kevser'den sual edildiginde, buyur
mu§tur ki 0, bir nehirdir. Allah onu cennette bana vermi§tir. Toprag1 
misktir. Siitten daha ak, baldan daha tathd1r. Ona, boyunlan deve boy
nu gibi olan ku§lar gelir. Ebubekir (r.a.) dedi ki: Ey Allah'm Rasulii o, 
c;ok giizel olmalld1r. Rasulullah buyurdu ki: Onlan yemek kendilerinden 
daha giizeldir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Seleme ... Enes'ten nak
letti ki; a_damm birisi; ey Allah'm Rasulii, Kevser nedir? demi§ de, Ra
sulullah (s.a.) buyurmu§ ki: Cennette bir nehirdir. Rabb1m onu bana 
vermi§tir. 0, siitten daha ak, baldan daha tathd1r. Orada boyunlan deve 
boynu gibi olan ku§lar vard1r. Hz. Orner dedi ki: Ey Allah'm Rasulii o, 

' c;ok giizel olmahd1r. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Onlan yemek, ken-
dilerinden daha da giizeldir. ibn Cerir Taheri bu hadisi Ziihri kanahyla 
Enes ibn Malik'ten aym §ekilde nakleder. 

Buhari der ki: Bize ·Halid ibn Yezid el-Kahili ... Hz. Ai§e'den nakletti 
ki; ona Kevser suresi soruldugunda §6yle demi§: Peygamberimiz (a:s.)e 
verilmi§ olan bir trmaktlr. iki kiyisi ic;i bo§ incilerle doludur. Onun kab1 
yildizlar say1smcad1r. Sonra Buhari der ki: Bu hadisi, Ebu Zekeriyya, 
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Ebu'l-Ahvaz ve Mqttarif, Ebu .ishak'tan nakletmi§lerdir. imam Ahmed 
ibn Hanpel ve Nesei bu hadisi Muttarif tarik1yla Ebu ishak'tan nakle
der. 

ibn Cerir Taber! der ki: Bize Ebu Kiireyb .. . Hz. Ai§e'den nakletti 
ki; Kevs.er, cennette bir 1rmakt1r. iki kiy1s1 i~i bo§ incidendir. israll der 
ki: Kevser, cennette bir 1rmaktlr. Uzerinde gokteki ylld1zlarm saYlsm
ca kaplar vard1r. 

Abd ibn Humeyd . .. ~akik veya Mesruk'tan nakleder ki, o; ben, Hz. 
Ai§e'ye; ey mti'minlerin annesi bana Kevser'den soz et, dedim de, Hz. 
Ai§e dedi ki : Cennetin bagrmda bir 1rmaktlr. Ben; cennetin bagn ne? 
deyince, o; ortas1, dedi. Onun iki yakasmda inciden ve yakuttan ko§kler 
vard1r, toprag1 misk, ~ak1h yakut ve incidir. 

Ebu Kiireyb .,. ibn Ebu Nedh kanahyla, Hz. Ai§e'den nakleder ki; 
kim Kevser'in §mltismi duymak isterse, iki parmagm1 iki kulagma 
koysun. Bu hadis ibn Ebu Nedh ile Hz. Ai§e arasmda kopuk bir ha
distir. Baz1 rivayetlerde ibn Ebu Nedh'ten sonra bir ba§ka adam, Hz. 
Ai§e'den nakletti, denilir. Bu demektir ki; o, bunun benzerini i§itmi§
tir. Yoksa kendisi i§itmi§ degildir. Allah en iyisini bilendir. Siiheyll de 
der ki: Bu hadisi Darekutni merfu' olarak Malik kanahyla ... Hz. Pey
gamberden nakletmi§tir. 

Sonra Buhari der ki : Bize Ya'kub ibn ibrahim . .. ibn Abbas'tan nak
leder ki; o, Kevser hakkmda : 

Allah'm peygambere sundugu hay1rd1r, demi§tir. Ebu Bi§r der ki: 
Ben, Said ibn Ciibeyr'e; insanlar onun cennette bir 1rmak oldugunu sa
myorlar, dedim de, Said ibn Ciibeyr dedi ki: Cennetten bir 1rmak olma
Sl da Allah'm ona lutfetmi§ oldugu bir hay1rd1r. Bu hadisi Buhari, Hii
§eym kanahyla .. . ibn Abbas'tan da nekleder. ibn Abbas; Kevser pek~ok 
haYir, anlaminadlr, der. Sevri de Ata ibn Said kanahyla, Said ibn Cti
beyr'den, o, ibn A.bbas'tan nakleder ki ; Kevser; ~ok haYir, demektir. Bu 
tefsir hem 1rmak ve hem de ba§ka §eyi i9ine a~1r . <;iinkii ( ;_,..CJI ) 
kelimesi, ~okluk anlamm~ gelen ( ~ ) kelim.esinden tiiremi§tir ve 
bu; ~ok haYir, demektir. Ibn Abbas, lkrime, Said Ibn Ciibeyr, Mucahid, 
Muharib, ibn Dinar ve Hasan ibn Ebu'l-Hasan el-Basri'den nakledildigi 
gibi, nehir de bu haYir i~erisindedir. Hatta Miicahid; Kevser dtinya ve 
ahirette pek~ok hayirdlr, der. 

ikrime ise, Kevser'in Kur'an, peygamberlik ve ahiret sevab1, oldu-
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gunu sayler. ibn Abbas'm Kevser'i; Irmak, diye tefsir etmesi sahihtir. 
ibp Cerir Taheri der ki : Bize Ebu ~ureyk ... ibn Abbas'tan nakletti ki; 
Kevser cen~ette bir nehirdir. iki yakas1 altm ve gumti§tendir. Yakut ve 
incinin uzerinden akar. Suyu kardan ak, baldan tathdlr. Avfi de, ibn 
Abbas'tan buna benzer bir rivayeti nakleder. 

ibn Cerir Taheri der ki: Bize Ya'kub ... ibn Omer'den nakletti ki; 
Kevser, cennette bir 1rmakbr. iki yakas1 altm ve gtimti§tendir. inci ve 
yakutun uzerinden akar. Suyu sutten daha ak, baldan daha tatlld1r. Tir-

-mizi tle bu rivayeti Abd ibn Humeyd kanallyla, Ata ibn Said'den mev
kuf olarak rivayet eder. Merfu' olarak rivayetinde Ahmed ibn Hanbel 
der ki: Bize Ali ibn Hafs .. . Abdullah ibn Omer'den nakletti ki; Rasu
lullah (s.a .) §Oyle buyurmu§: Kevser, cennette bir 1rmakt1r. iki yakas1 
altmdand1r. Suyu incinin uzerinden akar. Suyu sutten daha ak, baldan 
daha tatlld1r. Tirmizi, ibn Mace, ibn Ebu Hatim ve ibn Cerir Taberi bu 
hadisi Muhammed ibn Fudayl kanallyla Ata ibn Said'den merfu olarak 
nak.lederler. Tirmizi; hasen, sahih bir hadistir, der. · 

ibn Cerir Taheri der ki: Bana Ya'kub .. . Ata ibn Said'ten nakletti 
ki, o; §oyle demi§: Bana Muharib, Said ibn Cubeyr, Kevser hakkmda ne 
dedi? dediginde, ben dedim ki: Bize Abdullah ibn Abbas'm §oyle dedi
gini anlatb: Kevser; pekc;ok haYird1r. Bunun uzerine o; dogru soylemi§. 
Allah'a andolsun ki o, c;ok haYird1r. Ancak Abdullah ibn Orner bize bir 
hadis nakledip dedi ki : Kevser suresi nazil oldugunda, Rasulullah (s.a .) 
buyurdu ki: Kevser, cennette bir umaktlr. iki yakas1 altmdand1r, inci 
ve yakutun uzerinden akar. 

ibn Cerir Taheri der ki : Bize ibn el-Berki. .. Usame ibn Zeyd'den 
nakletti ki; Rasulullah (s.a .) bir gun Abdtilmuttaliboglu Hamza'mn ya
mna gitmi§ ve onu bulamaml§. Hammma onu sordugunda, -ki onun 
hamm1 Neccar ogullarmdand1- kadm demi§ ki: Ey Allah'm peygam
beri, az once sana gitmek tizere «;1ktl. Oyle samyorum ki o, Neccar ogul
lan sokaklarmdan b.ir kiSmmda §a§IrdL i~eri girmez misin ey Allah'm 
Rasulu? RasUlullah (s.a.) ic;eri girdi. Kadm ana hurma, kuru sut ve 
yagdan yapllan Heyse isimli yemek takdim etti. Rasulullah (s.a.) ondan 
yedi. Kadm dedi ki : Ey Allah'm Rasulu, ne mutlu sana, ne iyi ettin de 
geldin. Halbuki ben sana gelmek ve seni tebrik etmek isterdim, Ebu 
imare bana bildirdi ki; sana cennette Kevser denilen bir 1rmak veril
mi§. Rasulullah (s.a.)- buyurdu ki : Evet, onun toprag1 yakut, mercan, 
zeberced ve incidendir. Bu hadisin ravileri arasmda yer alan Haram 
ibn Osman zaYif bir ki§idir. Ancak hadisin siyak1 guzeldir. Bu hadisin 
ash sahihtir. Hatta pekc;ok hadis imam1 katmda kesinlik ifade eden ta
riklerle tevatur derecesine varrm§tlr. Havuzla ilgili hadisler de boyledir. 
Enes, Ebu'l-Aliye, Mucahid ve selef'ten bir ba§kasmdan rivayet edilmi§
tir ki Kevser, cennette bir 1rmakbr. Ata ise; cennette bir havuzdur, der. 
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«Oyle ise Rabbm ic;in namaz kll ve kurban kes.» Yani sana dfulya 
ve ahirette pekc;ok haYir verdigimize gore -nitelikleri yukanda gec;en 
1rmak da bu haYirlar arasmdad1r- Rabbm ic;in ihlasla sana farz k1hnan 
veya nafile olarak iizerine emredilen namaz1 k1l. Kurbamm kes. Yalmz 
O'na ibadet et. Ortak ko§ma ve yalmz e§i ve benzeri bulunmayan O'nun 
adma kurban kes. En'am suresinde buyuruldugu gibi: «De ki: Muhak- · 
kak benim namaz1m, ibadetlerim, hayat1m ve oliimiim alemlerin Rabb1 
olan Allah ic;indir. O'nun hi<; bir ortagt yoktur. Ben, bOylece emrolun
dum. Ve ben, miisliimanlann ilkiyim.» (En'am, 161-162) ibn Abbas, Ata, 
Miicahid, i~rime ve Hasan, bununla deve ve benzeri hayvanlarm kurban 
edilmesinin kasdedildigini soylemi§lerdir. Katade, Muhammed ibn Ka'b 
el-Kurazi, Dahhak, Rebi' ibn Enes, Ata el-Horasani, Hakem, ismail ibn 

, Ebu Halid ve Selef'ten ba§kalan da boyle demi§lerdir. Bu durum, mii§
riklerin Allah'tan ba§kasma secde etmeleri ve Allah'tan ba§kasi adma 
kurban kesmeleri halinden farkhd1r. Nitekim Allah Teala : «Uzerine Al
lah'm adl amlmayanlardan yemeyin.n (En'am, 121) buyurmaktadir. De
nildi ki; (Kurban kes., kavlinden maksad, bogazm altmda sag eli sol 
elin iizerine koymaktlr. Bu Hz. Ali'den nakledilir, ancak sahih degildir. 
~a'bi'den de benzer bir rivayet nakledilir. Ebu Ca'fer el-Bak1r ise 
( . ~~- ) kelimesine; namaza ba§larken iki elini kald1r, anlamm1 vei
mi§tir. Bu kelimeye; bogazm1 k1bleye <;evir, anlanum verenler ~e ol
mu§tur. ibn Cerir Taberi bu ii<; gorii§ii de zikreder. 

Burada ibn Ebu Hatim ger<;ekten miinker bir hadis rivayet eder ve 
der ki: Bize Vehb ibn ibrahim 255 senesinde israil ibn Hatim el-Merre
ri'den nakletti ki; ona Mukatil ibn Hayyan, Esbag'dan nakletmi§, ona 
da Ali ibn Ebu Talib'teri nakledilmi§ ki, Kevser suresi Hz. Peygambere 
nazil olunca, Rasulullah (s.a.) : Ey Cebrail; Rabb1mm bana emrettigi 
bu kurban da nedir? demi§. Cebrail; bu kurban degildir, ancak Rabb1m 
sana namaza ba§lamak iizere tekbir getirdiginde, iki elini kald1rmam 
emretmektedir. Riiku'a gittiginde, ba§Im rtiku'dan kald1rd1gmda ve 
secdede bunlan emretmektedir. <;iinkii bu, bizim ve yedi gokte bulu
nan ·meleklerin namaz1d1r. Her §eyin bir siisii vard1r, namazm siisii de 
her tekbir almd1gmda iki eli kaldlrmaktlr, demi§. Hakim de «el-Miisted
rek» isimli eserinde israil ibn Hatim kanahyla bu rivayeti nakleder. 

Ata el-Horasani : «Ve kurban kes .•> kavline riiku'dan sonra viicu
dunu dik tut ye dengeli ol, boynunu dl§an <;lkar, diye mana vermi§tir. 
Bununla ta'dil-i erkam kasdetmektedir. ibn Ebu H~tim bu rivayeti nak
leder. 

Biitiin bu sozler ger<;ekten garibtir. Sahih olan, ilk sozdur ve 
~~ ) kelimesi ile kurban kesmenin kasciedilmi§ oldugudur. Bu 

sebeple Rasulullah (s.a.) bayram namazm1 k1lar , sonra kurbamm keser 
ve: Kim bizim bu namaz1tmz1 k1lar, bv. kurbamnuzl keserse; kurbamn-
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da isabet ettirmi§tir. Kim de namazdan once kurban keserse; kurbaru 
kabul olmaz, buyurmu§. Ebu Biirde kalktp demi§ ki: Ey Allah'm Rasu
lii; ben koyunumu namazdan once kestim ve bu gii~iin, etin sevildigi 
giin oldugunu bildim. Rasulullah (s.a.) buyurmu§ ki: Senin koyunun: et 
koyunudur. Ebu Biirde demi§ ki: Benim yammda iki koyundan daha 
sevimli olan bir di§i oglak var. Ben onu kessem yerine gec;er mi? Rasu
lullah (s.a.); senin ic;in yerine gec;er, ama senden sonra bir ba§kast ic;in 
gec;mez, buyurmu§. Ebu Ca'fer ibn Cerir Taheri der ki: Dogru olan, bu 
ayete §oyle mana verenlerin soziidiir: Namazmt putlar ve ilahlar ic;in 
degil, strf Rabbmm nzast ic;in ktl. Aym §ekilde kurbamm da O'nun ic;in 
kes. O'nun dt§mdaki putlar ic;in degil. Sana lutfettigi iyilik ve §ereflere 
§iikiir olarak ki, bu §iikriin kar§thgmt ifa etmek imkanstzdtr. Ve 0, bu 
nimeti sana tahsis etmi§tir. ibn Cerir'in soyledigi bu soz son derece 
giizeldir. Nitekim daha once Muhammed el-Kurazi ve Ata'dan buna 
benzer bir mana nakledilmi§ti. 

«Sana bugzeden; §iiphesiz ki ziirriyetsiz olan, i§te odur.» Ey Mu
hammed, sana k1zan ve senin getir:digin hakka, hidayete, goz ahc1 biir
hana ve apac;1k nura ktzan, kokii kesik ziirriyetsiz, ad1 sam kopuk 
zelilin tekidir. ibn Abbas, Miicahid, Said ibn Ciibeyr ve Katade bu 
ayetin As ibn Vail hakkmda na<zil oldugunu soylerler. 

Muhammed ibn ishak, Yezid ibn Nu'man'dan nakleder ki; Rasu
lullah (s.a.)m ad1 am.ld1gmda As ibn Vail; b1rakm onu o ziirriyetsizin 
tekidir, sonu yoktur, oliince ad1 sam biter, dermi§. Bunun iizerine Allah 
Teala bu sureyi inzal buyurmU§. ~ibr ibn Atlyye ise bunun Utbe ibn 
Ebu Muayt hakkmda nazil oldugunu sayler. ibn Abbas ve ikrime bu 
ayetin, Ka'b ibn E§ref ile Kurey§'li kafirlerden bir topluluk hakkmda 
nazil oldugunu soylerler. Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Bize Ziyad ibn 
Yahya ... ibn Abbas'tan nakleder ki, Ka'b ibn E§ref Mekke'ye gelmi§, 
Kurey§'liler ona; sen onlann efendisisin, §U oksiiz ve soysuzun, kavmine 
kar§I yaptlgm1 gormiiyor musun? 0, kendisinin bizden daha hayuh ol
dugunu iddia ediyor. Halbuki biz hacllarm sahibi, Ka'be'nin baklClSl ve 
sikaye gorevinin sahibiyiz. Ka'b ibn E§ref demi§ ki : Siz, ondan daha 
haytrhstmz. Bunun iizerine: «Sana bugzeden; §iiphesiz ki ziirriyetsiz 
olan, i§te odur.» ayeti inmi§. Ebu Bekr el-Bezzar boylece rivayet eder. Bu
nun isnacb. sahihtir. 

Ata ise bu surenin Ebu Leheb hakkmda nazil oldugunu sayler. ~oy
le ki; Rasulullah (s.a.)m oglu oldiigiinde Ebu Leheb mii§riklerin yamna 
giderek, bu gece Muhammed'in sqyu kesildi, demi§. Bunun iizerine Allah 
Teala: «Sana bugzeden; §iiphesiz ki ziirriyetsiz olan, i§te odur.» ayetini 
inzal buyurmU§. ibn Abbas ise bu surenin Ebu Cehil hakkmda nazil 
oldugunu sayler. Sana bugzeden; yani s~na dii§man olan, demektir. Bu 
ifade yukanda amlan veya amlmayan ama bu niteliklerle nitelenmi§ 
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olan herkese §amildir. ikrime ise ziirriyetsiz anlamma gelen ( .?. )II ) 
kelimesinin tek demek oldugunu soyler. Siiddi der ki: Bir kimsenin 
erkek ~tocugu oldiigiinde araplar; soyu kesildi, derlerdi. Rasulullah (s.a.) 
In erkek ~tocuklan oliince; Muhammed'in soyu kesildi, dediler. Bunun 
iizeri:he Allah Teala : «Sana bugzeden; §iiphesiz ki ziirriyetsiz olan, i§te 
odur.» ayetini indirdi. 

Bu ifade bizim soyledigimiz ( .?.' ) kelim~inin ad1 sam bitip 
giden kimse anlamma yakmd1r. Onla,r ·_ bilgisizliklerinden dolayt
Hz. Peygamberin erkek evladmm oldiigiinii goriince; soyunun kesildi
gini vehmetmi§lerdir. Halbuki ha§~ boyle degildir. Aksine Allah, onun 
§arum §ahidlerin huzurunda baki kllmi§ ve §eriatlru kullarmm boynu
na bor~ k1larak ebediyyen siiriip gitmesini ha§r ve mead giiniine kadar 
devam etmesini saglami§tlr. K1yamet giiniine kadar AUah'm salat ve 
selam1 siirekli onun iizedne olsun. 

---.,..---- i Z A H I -----

iyi bil ki; bu sure, klSa olmasma ragmen pek~ok incelikleri lhtivA. 
etmektedir : 

1 - Bu sure, bir onceki sureye mukabil gibidir. Allah Teala bir . 
onceki surede miinaf1klan dort nitelikle zikretmi§ti. a - Cimrilik : · Bu· 
husils «i§te odur yetimi §iddetle iten, yoksulu doyurmaya te§vik etme
yen» kavli ile kasdedilmi§tir. b- Namaz1 k1lmamak. Bu da <<Ki o~lar, 
k1ld1klan namazdan gafildirler.» kavli ile kasdedilmi§tir. c- Namazda . 
riyakarhk yapmak. Bu da «Ki onlar, gosteri§ yaparlar.» kavli ile kasde
dilmi§tir. · d - Zekatl vermemek. Bu da «Ve zekat1 da men'ederler.>> . 
kavli ile kasdolunan husustur. 0 suredeki dort nitelige mukabil olmak · 
iizere bu surede de dart nitelik zikredilmektedir : a - Oradaki cimrilere 
mukabil «Ger~tekten Biz, sana Kevser'i verdik.>> buyurulmaktadlr. Yani 
Biz, sana ~tok §ey verdik. Sen de cimrilik yapma ve ~tok dag1t. b ·-.Ora
daki «Ki onlar, klld1klan namazdan gafildirler.>> kavline mukabil, bu
rada «Oyle ise Rabbm i~tin namaz kll.» buyurulmaktadlr. Namaza devam 
et. c ~ 0 sftredeki «Ki onlar, go'steri§ yaparlar.>> kavline mukabil ola
rak, burada . «Rabbm i~tin namaz kll.» buyurulmaktadlr. Sen namazm1 
Rabbmm nzas1 i~tin kll, insanlara gosteri§ yapmak i~tin degil. d - 0 
suredeki ccVe zekat1 da men'ederler.» k~vline mukabil olarak, burada : 
«Ve kurban :kes.>> buyurulmaktadlr. Bmiunl.a ~urban etlerinin dagitll
masi kasdedilmi§tir. Bu garib miinasebete dikkat et. Sonra da sure §6yle 
son buluyor: «Sana bugzeden: 'jiiphesiz kl. ziirriyetsiz olan, i§te odur.n 
0 surede zi~redilen ~tirkin fiilleri yapan miinaf1k mutlaka olecek ve 

. onun diinyasmdan hie; bir iz, hi~t bir haber kalmayacaktlr. Sana ge
li~ce, diinyada senin giizel hatlran baki 'kalaca~ gibi, ahirette de bii
yiik miikafata ereceksin. 
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2 - Bu surenin inceliklerinden ikincisi de §Udur : Allah Teala'ya 
do~u yol alanlarm iic,; derecesi vard1r. Bu basamaklarm en iistiinde 
bulunanlar kalbleri ve rtihlanyla birlikte Allah'm celal nuruna dalar
lar. ikinci basamakta olanlar bedeni ibadet ve itaatlarla me§gul olurlar. 
Uc,;iincii basamakta bulunanlar, kendilerini duyusal zevklere dalmaktan 
ve gec,;ici isteklere kap1lmaktan ahkoyarlar. i§te Allah Teala'mn «Ger
~ekten Biz, sana Kevser'i verdik_,, kavli, birinci basamaga i§arettir ki 
bu, kulun kudsi rtihunun kemiyet ve keyfiyet bak1mmdan diger ruhlar
dan ayn . olmas1d1r. Kemiyet bakrmmdan aynd1r. Qiinkii o, en «;ok on
ciillere sahiptir. Keyfiyet bak1mmdan ayndtr. Qiinkii o diger ruhlar
dan daha hlzll olarak bu onciillerden neticelere ge~er. Allah Teala'nm 
«Oyle ise Rabbm i~in namaz ktl.n kavli, ikinci basamaga i§arettir. «Ve 
kurban kes_,, kavli de ii~iincii basamaga i§arettir. Nefsin ge~ici zevkler
den ahkonulmas1 kurban kesme ve kan ak1tma yerine kaimdir. En so
nunda ise <<Sana bugzeden; §iiphesiz ki ziirriyetsiz alan, i§te odur_,, bu
yurulmaktadtr. Manas1 ise §oyledir : Seni bu ge~ici §ehvetlere ve duyu
sal isteklere sevkeden nefis, ge~ici ve fanidir. Baki kalan salih ameller 
ise Rabbm katmda daha hayrrhd1r. Bunlar ruhani mutluluklardir, rab
bani bilgilerdir ki siirekli kallcidirlar. 

~imdi Allah Teala'nm «Ger~ekten Biz, sana Kevser'i verdik.>> kav
linden tefsire ba§layahm. 

iyi bil ki; bu ayette birc;ok faydalar vardlr : 
I - Bu sure, kendinden onceki sureler ic;in tamamlaytcl niteligin

dedir. Daha sonraki sureler i«;in de esas mahiyetindedir. Kendinden on
ceki sureler ic;in tamamlaytci olmas1 §Uradand1r: Allah Teala, Duha su
resinde Muhammed (a.s.)i medhetmi§ ve onun halini ac;tklamaya ba§
larm§tlr. Duha suresinin ba§ tarafmda iic; §eyi sozkonusu etmi§tir, ki 
bunlar, onun peygamberligiyle ili§kilidir : a - · «Rabbm seni ne terketti 
ne de danldu> b - «Ahiret elbette senin ic;in diinyadan daha haytrh
dlr.n c- «~iiphesiz Rabbm sana verecek ve sen ho§nud olacaksm.n Son
ra aym sure Peygamberin diinya ile ili§kili hallerinden iic,; hali zikre
derek son bulmaktad1r. Bunlar da «0, seni oksiiz bulup ta barmdirma
dJ. rm?>>, «Seni §a§Irml§ bulup ta dogru yola eri§tirmedi mi?n, «Seni 
fakir bulup ta zenginle§tirmedi mi?>> kavilleridir. 

Sonra in§irah suresinde, Peygamberi iic; §eyle §ereflendirdigini zik
retmektedir: a- «Benin gogsiinii ac,;mad1k m1?n b- «Yiikiinii uzerin
den atmadJ.k rm? Ki o, senin belini biikmii§tiir.» c - «Ve senin §8.nm1 
yiikseltmedik mi?n (in§irah, 2-4). 

Sonra Allah Teala Tin suresinde, Peygamberini iic,; tiirlii §erefle §e
reflendirdigmi belirtmektedir: a - Onun ya§ad1g1 beldeye «Ve §U emin 
kente.» diyerek kasem etmi§tir. b - «Yalmz iman edip, salih amel 
i§leyenler miistesna.,, buyurarak iimmetini cehennemden kurtard1gm1 
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· haber vermi§tir. c - «Onlara kesintisiz mukatat vard1r.» buyurarak 
sevaba ula§acaklanm bildirmi§tir. 

Muteakib sure olan A'lak suresinde de Peygamberini uc; ayn §erefle 
§ereflendirmi§tir: a - «Yaratan Rabbmm ad1yla oku.» buyurup, Rab
bimn adma dayanarak hak uzre Kur'an'1 oku, deriilmi§tir. b - Onun 
has1mlanm kahredi§ini «Oyleyse toplulugunu c;ag1rsm dursun, Biz de 
zebanileri c;agmnz.>> (A'lak, 17-18) diyerek belirtmi§tir. c - «Secde et 
ve yakla§.» (A'lak, 19) diyerek, tam yakla§mayt peygambere tahsis et
tigini haber vermi§tir. 

Kadr suresinde de uc; turlu faziletin keildisinde topland1gmi, Kadr 
gecesiyle Peygamberini §ereflendirdigini bildirmi§tir : a - Bu gece «Bin 
aydan daha hayirlldiV> b - 0 gecede «Melekler ve Ruh, Rablarmm 
izniyle her i§ ic;in iner de iner.» c - Bu gece «Tanyeri aganncaya ka
dar bir selamettir.» 

Beyyine suresinde de Peygamberinin ummetini uc; §erefle §ereflen
dirmi§tir : a - Onlar «Yaratlklarm en haytrhs1d1rlar.» b · - Onlarm 
((Rablan katmda mukatatl; altlarmdan 1rmaklar akan ve orada temelli 
kalacaklan Adn cennetleridir.» c - ((Allah onlardan ho§nud, onlar da 
O'ndan raz1d1rlar.» 

Zilzal suresinde de uc; §erefle peygamberini §ereflendirmi§tir : a -
((i§te o gun; o, butiin haberlerini anlatacaktlr.» kavli, yeryiizunun kiya
met gununde Hz. Muhammed'in ummetinin itaat ve ibadet ettiklerine 
§ehadet edecegini belirtmektedir. b - <<0 gun insanlar, yapt1klarmm 
kendilerine gosterilmesi ic;in bo~uk boliik donerler.» (Zilzal, 6) kavli Mu
hammed ummetine, kendilerinin Allah'a ibadet ettiklerinin gosterile
cegi ve bu sebeple onlann ferah ve surur ic;inde bulunacaklan belirtil
mektedir. c- ((Kim zerre mikdan hay1r i§lerse, onu gorur.» (Zilzal, 7) 
kavli, §uphesiz Allah'm bilgisinin her turlu bilgiden yiice oldugunu 
belirtmektedir. Ve mutlaka onlan sevabma ula§tlracagim haber ver-
mektedir. , 

Adiyat suresinde de Peygamberini §ereflendirerek iimmetinden ga
zilerin bindikleri ata kasem edilmi§ ve bu atlar uc; nitelikleri ile soz 
konusu edilmi§lerdir: <<Andolsun o ko§tukc;a ko§anlara.», <<KlVIlcimlar 
sac;anlara», <<Sabah sabah baskm yapanlara.» (Adiyat, 1-3). 

ltari'a suresinde Hz. Peygamberin ummetini uc; §erefle .§ereflendir
mi§tir: a - ((Ama kimin tartllan ag1r gelirse,» b - «0, ho§ bir hayat 
ic;indedir» (Kari'a, 6-7) c- Bu iimmet, du§manlanmn k1zgm bir ate§te 
olduklanm gorecektir. 

Tekasur.suresinde de peygamberini §ereflendirerek, onun dinine sal
diranlann, §eriatma ta'riz edenlerin uc; yonden azabland1nlacaklarml 
belirtmektedir: a- Onlar cehennemi goreceklerdir. b- Onu gozleriyle 
kesin olarak goreceklerdir. c - Onlar kendilerine verilen nimetlerden 
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sorguya <;ekileceklerdir. Sonra Asr suresinde de onun urnmetini tit; §eyle 
§ereflendirmi§tir: a- <<Ancak iman edenlern kavliyle imana, b - «Sa
lih amel i§leyenler)) kavliyle iyi amele, ~ - «Hakkl tavsiye edenler ve 
sabn tavsiye edenler.)) kavliyle halk1 salih amellere yoneltmektedir. 

Sonra Htimeze suresinde diliyle <;eki§tirip, yuzunden alay edenden 
bahsederek, bu ki§ilerin ti<; ttir azabla azablandmlacaklanm hatlrlata
rak rasulunu §ereflendirmektedir: a -- 0, dunyasmdan hi<; bir §ekilde 
yararlanamaz. «Malmm kendini ebedi kllacagm1 sarur.)) b - «Hay1r, 
andolsun ki o, Hutame'ye atllacaktlr.)) c - Q1kma umidi kalmamaca- · 
sma onun uzerine cehennemin kap1lan kilitlenecektir. «Bu, onlarm uze
rine kapatilmi§tlf.l> 

Yine Fil suresinde peygamberini §ereflendirerek, Allah dti§manlan
mn h1lelerini geri <;evirdigini ve ti<; bak1mdan onlan mahvettigini be
lirtmektedir: a- «0, bunlarm duzenlerini bo§a <;1karmad1 m1?)) b- «0, 
bunlarm uzerine surtilerle ku§lar gonderdi.>> c- «Nihayet onlan, yenik 
ekin yaprag1 gibi yap1verdi.)) (Fil, 2-5). 

Sonra da Kurey§ suresinde peygamberini §ereflendirerek kendinden 
oncekilerin ti<; bak1mdan menfaabm korudugunu haber vermektedir: 
a - Onlan Kurey§'lilerin all§tmlmasi i<;in uyu§an ve anla§an bir top
luluk kllffil§br. b - Onlan a<;ken doyurmu§tur. c- Ve onlann korku
sunu emniyete <;evirmi§tir. 

Malin suresinde de onu §ereflendirerek dinini yalanlayanlan ti<; ttir 
kotu niteliklerle nitelemi§tir : a - A§agll1k ve kottiluk niteligini «Ye
timi §iddetle iten, yoksulu doyurmaya te§vik etmeyen.>> Yaratana sayg1 
duymama niteligini <<Onlar, kild1klan namazdan gafildirler. Ki onlar, 
gosteri§ yaparlar.>> - Halka yarar saglamaYl terketme niteligini «Ve 
zekati da men'ederler.>> kavliyle belirtmektedir. 

i§te Allah Teala bu surelerde ve bu onemli noktalardan peygam
berini §ereflendirince, ardmdan: «Ger<;ekten Biz, sana Kevser'i verdik.>> 
buyuruyor. Yani her biri tek ba§ma dunyanm buttin mtilkunden daha 
btiytik olan ve yukandaki surelerde zikredilen bu pek<;ok usttinlukleri 
sana verdik. Oyleyse sen de Rabba ibadetle ve Rabbm kullanm kendi
leri i<;in daha uygun olan hizmetlere ir§adla me§gul ol. Rabba ibadet 
ya can ile olur ki; «Rabbm i<;in naml;tz kil.>> kavli bunu ifade eder veya 
mal ile olur ki; «Ve kurban kes.>> kavli bunu ifade etmektedir. Kullarm 
dunyalan ve dinleri konusunda daha uygun olana ir§ad edilmeleri 
mes'elesi ise bir sonraki surede: «De ki: Ey kafirler; ben, sizin tapmak
ta olduklanruza tapmam.>> kavliyle gosterilmektedir. Binaenaleyh bu 
sure; hem kendinden sonraki surenin temeli, hem de kendinden onceki 
surelerin tamamlaYICISI niteligindedir. Allah Teala bundan sonraki su
rede - kafir olan - dunya ehlinin hepsinin tekfir edilmesini emret
mekte ve: «De ki: Ey kafirler; ben, sizin tapmakta olduklarmiza tap-
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mam.>> buyunnaktadir. Bilindigi gibi, insanlann din ve mezhepleri ko
nusundaki taassublan, ruh ve mallan konusundaki taassublarmdan da
ha fazlad1r. Zira insanlar, mallanm ve canlanm, dinleri ugrunda har
carlar. Binaenaleyh insanlarm mezheblerine sata§mak, ilgilenclikleri di
ger konulara sata§maktan ~ok fazla k1zgmhk ve dii§manhg1 tahrik eder. 
Allah Teala peygamberine diinya ehlinin hepsini tekfir etmesini ve din
lenni bo§ saymasm1 emretmektedir. Bu ise diinya ehlinin hepsinin 
ona fazlas1yla dii§man olmas1 sonucunu dogurur. Boyle bir yola herkes 
ba§vuramaz. Hz. Musa'ya bak. Firavun'dan ve askerlerinden nas1l kor
kuyor? Burada ise Hz. Muhammed biitiin diinya halk1 i~in gonderilmi§ 
bir peygamber oldugundan mahhlkatm her ferdi Firavun'un Musa'ya 
nisbeti gibi idi. i§te Allah Teala ince bir tedbir ile bu §iddetli korkuyu 
izale etmek istemi§tir. Ve bu sureyi Kafirun suresinden one alarak bu 
durumu ortadan kald1rmak istemi§tir. 

uGer~ekten Biz, sana Kevser'i verdik.>> kavli birka~ baklmdan pey
gamberin bu korkusunu ortadan kald1nr: a- «Ger~ekten Biz; sana Kev
ser'i verdik.>> kavli; din ve diinya konusunda pek<;ok hay1r verdik, demek
tir. Bu da Allah katmdan peygambere yard1m edilecegini ve korunacagm1 
ifade eder. Bu, Allah Te~la'mn: «Ey peygamber; Allah sana yeter.)) (En
fal, 64), «Allah; seni insanlardan korur.>> (Maide, 67), <<Eger siz ona yar
dim etmezseniz; dogrusu Allah ona yard1m etmi§ti.)) (Tevbe, 40) kavilleri 
gibidir. Allah Teala kimi korumaYl garanti ederse, o kimse hi<; bir ki§i
den korkmaz. b ___:_ Allah Teala'mn <<Ger~ekten Biz, sana Kesver'i verdik.)) 
ifadesi diinya ve ahiretin iyiliklerini i~ine alan bir ifadedir. Peygamber 
Mekke'de iken heniiz diinyanm iyilikleri ona ula§abilmi§ miydi? Allah'm 
kelammda sozden donii§ imkans1z oldugundan hikmet-i ilahi peygambe
rin diinya diyarmda bu iyilikleri elde edinceye kadar ya§amasml gerekti
riyordu. Bu da peygamber i<;in bir miijde idi. Ve dii§manlarmm kendisi
ni oldiiriip, ezemeyecegi konusunda ilahi bir vaad idi. Onlarm hileleri 
peygambere ula§mak §Oyle dursun, peygamber giin be giin gii<;lenmekte 
idi. c - Rasulullah onlan kafir say1p, dinlerini <;iiriitiip, kendilerini ima
na davet edince; onun yamnda topland1lar ve dediler ki : Eger sen bunu 
mal elde etmek i<;in yap1yorsan, seni insanlarm en zengini k1lacak 
kadar sana mal verelim; eger kadm elde etmek i~in yap1yorsan, en de
gerli kadmlanm1zla seni evlendirelim; §ayet ba§kanllk istiyorsan seni 
kendimize ba§kan yapahm. Bunun iizerine Allah Teala: <<Ger~ekten Biz, 
sana Kevser'i verdik.>> ayetini indirmi§tir. Yani goklerin ve yerin yara
taru, sana diinya ve ahiretin iyiliklerini verdigine gore, onlarm mal ve 
vaadettikleri §eylere aldanma. Allah Teala:nm «Ger<;ekten Biz, sana 
Kevser'i verdik.n kavli, onun peygamberle arac1s1z konu§mU§ oldugu
nu gosterir. Ve bu, yine Allah'm <<Allah MU.Sa ile de konu§mU§tur.» (Ni
sa, 164) kavlinin yerine kaim olur, hatta ondan daha degerli bir in'am-
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d1r. Zira efendi kolesine anun egitimiyle ilgilenip, ana yard1m etmeyi 
§ifahen soylerse, ba§ka §ekilde soylemesinden daha iistiin alur. Kalbe 
bir gtig verir, ruhlardaki karkakllgi artadan kaldlnr. Oyleyse Allah Te
ala'mn peygamberine: ((Gergekten Biz, sana Kevser'i verdik.» diyerek 
hitab etmesi, peygamberin kalbindeki karkuyu, ruhundaki gekinmeyi 
izale edici bir unsur almu§tur. Bu sure, Kafirlin suresinden once inzal 
edHmi§tir ki peygamber btitiin insanlara kar§I anlarm ktiftirlerini i'lan 
edip, tannlanyla ili§kisi bulunmad1gm1 soyleyerek zor ve ag1r ytiktim
ltiltik ta§Iyabilsin. Yani sen Benim buyruguma u'yunca, sana vaadimi 
nas1l dagru <;1karacag1ma bak. Sana ne kadar gak tarafdar ve tabi vere
cegime bak. Muhakkak ki dtinya ehli, bOltik boltik Allah'1n emrine gire
ceklerdir. Sanra davetin agiklanmasi, §eriatm artaya kanmas1 tamam
lanmca; Allah Teala kalb ve ig ahvalini ilgilendiren huslisu agiklama
ya ba§lami§tlr. Zira talibin talebi; ya dtinyayl't mtinhas1r alacaktlr ve
ya ahireti taleb edecektir. Dtinyay1 taleb edenin, hiisran; zillet ve har
lanmadan ba§ka elde edecegi bir §ey yaktur. Sanra anun vanp gidecegi 
yer, cehennemdir. i§te Leheb suresiyle bu hususun belirtilmesi kasdedil
mi§tir. Ahiretin talibine gelince; anun en iyi durumu, kendini varllk
larm suretinin anda nak§edilmi§ aldugu bir ayna durumuna getirme
sidir. Akli bilimlerle sabittir ki; yaratlklarm yaratlClYJ tammas1 iki yal
la almaktad1r : 

Halkm bir k1sm1 once yaratlciyi tammi§, sanra O'nu tammasma 
bagll alarak yaratlklan tammaya yonelmi§tir. Bu, en degerli ve en 
ytice yaldur. Bir k1sm1 da bunun aksi bir yal izlemi§tir ki halkm ~o
gunlugunun yalu budur. Allah Teala ytice kitabrru bu iki yalun en 
degerlisi ile sana erdirmi§ ve Allah'm s1fatlanm ve yticeligini zikrede
rek: «De ki: 0 Allah, bir tektir.» buyurmu§tur. Bunun ardmdan da Felak 
suresinde yaratlklarm mertebelerini belirtmi§ ve nihayet insan nefsinin 
basamaklarm1 z1krederek kanuyu tamamlami§tlr. Boylece kitab da ta
mamlanrm§tlr. Bu husus ancak bu sure mufassal alarak tefsir edildigi 
zaman anla§Ilabilir. Aklllan, ytice kitab1yla tevdi' edilmi§ Olan bU de
gcrli s1rlan bilmeye sevkeden Allah'1 tesbih ederiz. 

II - «Gergekten Biz, sana Kevser'i verdik.» kavlindeki ( Ul ) 
!<Biz>> kelimesi ile bazan gakluk, bazan da sayg1 kasdedilir. ¢aklugun 
kasdedilmesi hali nazar-1 itibara almd1gmda, delil tanrmm bir tek al
dugunu gostermi§tir. Binaenaleyh, buradaki ((Biz» lafzmm gakluga 
hamledilmesi mtimktin degildir. Ancak 1<Biz verdik» lafz1 ile meleklerin, 
Cebrail'in, Mikail'in ve gegmi§ peygamberlerin elde etmek istedigi §ey 
kasdedilmi§ alursa mtimktin alur. Nitekim ibrahim, senin peygamber 
alarak gonderilmeni istediginde; ((Rabb1m1Z, anlara kendilerinden bir 

. peygamber gander.>> (Bakara, 129) demi§ti. Musa da; Rabb1m beni Ah
Tefstr, c. XV, F : 546 
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med (a.s.)in iimmetinden k1l, demi§ti. i§te Allah Teala'nm: uMU.sa'ya 
buyrugumuzu bildirdigimiz vakit, Bah yoniinde degildin sen.» (Kasas, 
44) kavli ile kasdedilen §ey, budur. isa (a.s.) da: ((Benden sonra gelecek 
ve ad1 Ahmed olacak bir peygamberi de miijdeleyenim.» (Saff, 6) ifa
desiyle senin gelecegini miijdelemi§ti. ikinci §Ikka gore buradaki «Biz» 
lafz1 sayg1 ve ta'zim anlamma hamledilir. Bu da dikkatleri verilen ver
ginin biiyiikliigiine c;ekmektedir. Qiinkii bunu veren goklerin ve yerin 
hakimi olan Allah'tlr. Gelen vergi de O'nun tarafmdan verilmi§tir. i§te 
Allah Teala'mn: «Gerc;ekten Biz, sana Kevser'i verdik.» kavlindeki hi
tab «kaf»l ile i§aret edilen budur. Verilen §ey de Kevser denen §eydir 
ki bu c;oklukta fazlahg1 ifade eder. Bu ifade vergiyi verenin, vergi veri
lenin ve kendisinden vergi gelenin yuceligini i§'ar ettiginden dolay1 ne 
biiyiik bir nimet, ne degerli bir Iutuftur. V~ yiicelerin yiicesinden vergi 
verilene ne biiyiik bir §eref bah§ldlr. 

III- Hediye her ne kadar az ise de yiice bir zat tarafmdan gelmi§ 
olmas1 nedeniyle o, biiytik olmaktadlr. Bunun ic;in buyiik bir hiikiim
dar kullarmdan birisine ikram etmek ic;in bir elma atacak olsa; bu, o 
kul ic;in biiyiik bir ikram olur. Hediyyenin kendisi lezzetli oldugundan 
dolay1 degil, hediye edenin yuceliginden dolay1 hediye de buyiik olur. 
Burada da Kevser boyledir. 0 her ne kadar kendiliginden c;ok fazla ise 
de yaratlklarm maliki tarafmdan veriimi§ oldugu ic;in, kemal ve azame-
ti bir kat daha artmaktad1r. ' 

IV- Allah Teala «Sana verdikn buyurduguna gore, karine bu veri
lenin geri almmayacagm1 gostermektedir. §oyle ki: Ebu Hanife'nin mez
hebine gore; yabanc1 hediye ettigi §eyi geri isteyebilir. Eger kar§lhk 
alacak olursa - az da olsa- artlk hediyyeyi geri alma.s1 caiz olmaz. 
Qiinkii bir ki§i bin dinar degerindeki bir §eyi birine hibe eder de, sonra 
ondan bir kuru§ degerindeki bir tarag1 isterse ve o da bunu verirse, 
artlk o ki§i ic;in hibesinden riicu' hakk1 kalmaz. Bm·ada da Allah Teala: 
«Gerc;ekten Biz, sana Kevser'i verdik.» buyurduktan sonra Peygamber 
(a.s.)den namaz k1lmasm1 ve kurban kesmesini istemektedir ki bu, geri 
donii§ hakkmm ortadan kalkmas1 sonucunu dogurur. 

V - Burada fiil miibteda iizerine kurulmu§tur. Bu tiir ciimle ku
rulu§u te'kid ifade eder. Bunun delili §6yledir: Sen kendisinden bahse
dilen yeni bir ismi soylediginde ak1l onunla ilgili yeni bir §eyden bahse
decegini anlar ve neyi bildirecegini ogrenmek ister. Bildirilen §ey ken
disine ula§mca; a§Ikm ma'§U.kunu kabulii gibi onu kabul eder. Bu, bil
dirilen §eyin gerc;ekle§mesinde ve §iiphenin orta.dan kalkmasmda en 
bellgane yoldur. Bu sebeple (fiil miibteda iizerine bina edilciiginden), 
Allah Teala'mn: «Ne var ki yanllz gozler kor olmaz.n (Haec, 46) kavlin
den yiicelik anla§lllr. Eger ayet uGozler kor olmaz.» derken fiil iizeri
ne bina edilmeseydi, bu kadar tistiinliik ta§1mazd1. Bizim bu soziimiizii 
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dogru c;1karan bir husus ta; bir ki§iye bir §eyi vaad edip ona; ben sana 
veririm, ben sana yeterim, ben senin bu i§ini goriiriim, diyerek garanti 
veren bir ulu hiikiimdarm soziidiir. Vaadedilen §ey, biiyiik bir §ey olur
sa; bunda miisamaha c;ok az olur. <;iinkii o §eyin biiyiikliigii, vaadin ye
rine getirilmesi konusunda §iiphe uyandmr. Ama bu vaad biiyiik bir 
garantore dayandmlacak olursa, bu takdirde §iiphe ortadan kalkar. 
i§te bu ayet te bu kabildendir. (Fiil miibteda ti:zerine bina edilmi§tir.) 
Kevser biiyiik bir §ey oldugu ic;in ondan vazgec;mek imkam c;ok zordur. 
Ama Allah Teala «Biz» kavli ile miibteday1 one almca, bu isnad o §iiP:
heyi ortadan kaldmc1 ve ku§kuyu izale edici bir ifade tarz1 olmu§tur. 

VI - Allah Teala bu ciimleyi kasem yerine gec;en te'kid harfiyle 
ba§latffil§tlr. Dogru soyleyenin sozii, yalan <;lkmaktan korunmu§tUr. 
Ya bir de bu soz te'kidli olursa durum nas1l olur? 

VII - Allah Tea.la «Biz verdik.» buyuruyor da verecegiz demiyor. 
<;iinkii Allah Teala'mn «verdikn kavli bu verginin gec;mi§ zamanda ger
c;ekle§mi§ oldugunu gosterir. Bu ifade de birc;ok faydalar saglar : 

a) Gec;mi§ zamanda aziz olmu§ ve her taraftan sayg1 gormii§, ihti
yacl kar§Ilanml§ bir ki§i, gelecek zamanda boyle olacak ki§iden daha 
degerlidir. Bu sebeple Hz. Peygamber: Adem heniiz su ile c;amur ara
smda iken ben peygamber oldum, buyurmu§tur. 

b) Bu ifade Allah'm mutlu ve mutsuz, zengin ve fakir k1lmaktaki 
hiikmiiniin §U anda yenilenmi§ bir huslis olmadigmi, aksine ezelde mey
dana gelmi§ bir husus oldugunu gosterir. 

c) Sanki Allah Teala §oyle buyurmaktad1r: Biz, senin mutluluk se
beplerini daha sen varhga girmezden once hazirlami§tlk. Oyle ise var 
olduktan ve Bize ~ullukla me§gul olduktan sonra seni nas1l ihmal 
ederiz? 

d) Sanki Allah Teala §oyle buyurmaktad1r: Biz, seni itaat ettigin 
ic;in sec;ip iistiin k1lm1§ degiliz. Aksi takdirde sana bu lutfu ancak itaata 
koyulduktan sonra vermemiz gerekirdi. Biz, seni miicerred olarak lutuf 
ve ihsamm1z nedeniyle ve kar§Ihksiz olarak sec;mi§ bulunuyoruz. Bu 
da Resulullah (s.a.)m §U soziine i§arettir: Kabul edilen hie; bir sebebe 
dayanmadan kabul edilmi§, reddedilen de hie; bir sebebe dayamlmadan 
reddedilmi§tir. 

VIII - Allah Teala ((Sana verdik.n buyuruyor da peygambere ve
ya rasule veya bilgine veya itaat edene verdik, demiyor. ~ayet boyle de
mi§ olsayd1; bu verginin bu nitelige dayah olarak hak edilecegini i§'ar 
etmi§ olurdu. «verdik» demekle bu verginin hie; bir §ekilde bir nedene 
dayandmlmaml§ oldugunu, suf ilahi irade ve ihtiyar ile gerc;ekle§mi§ 
oldugunu gosterir. Nitekim Allah Teala bir ba§ka ayette §oyle buyurur: 

<tBiz, taksim ettik. Allah meleklerden ve insanlardan elc;iler sec;er .1l 
IX - Allah Teala once «Sana verdik.1> sonra da : «Oyle ise Rabbm 
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i~in namaz k1l ve kurban kes.» buyuruyor. Bu da Allah Teala'mn ba§an 
ve ir§ad nimetini veri§inin bizim ona itaatrm1zdan once oldugunu gos
terir. Nas1l boyle olmasm ki; O'nun bize vergisi O'nun bir niteligi bizim 
O'na itaat1m1z da bizim bir niteligimizdir. Yaratlklarm niteligi yarata
mn niteliginde muessir olmaz. Yaratanm niteligi yarat1klarm niteligin
de etkili olur. Bu sebeple Vas1ti'den §Oyle dedigi nakledilir: Benim iba
detimin kendisini ho§mld, isyannnm k1zgm kild1g1 bir Rabba ibadet 
etmem. Bunun anlam1 §Udur: Allah'm nzas1 ve gazab1 kadimdir. Benim 
isyan ve itaatlm ise hadistir. Hadisin kadim uzerinde etkisi olamaz. 
Aksine Allah'm kullarmdan ho§mld olmas1 kulu Allah'a itaata sevket
mi§tir. Gazab ve ma'siyet konusunda da soz boyledir. 

X - Allah Teala ( }Js:::JI !l~&-1 . ) ((Ger~ekten Biz, saria Kev
ser'i verdik.» buyuruyor da ( )};JJ_~li/ ) demiyor. Bunun iki ne
deni vard1r : 

a) ( LWT ) kelimesi, lutuf veya gorev anlamlanna gele-
bilir. ( l.:...b~l ·) kelimesi ise lutfa daha yakmd1r. Bu sebeple: «Ger~ek
ten Biz, sana Kevser'i verdik.» kavli pek<;ok hayn i<;erir ki islam, Kur'an, 
peygamberlik, dunya ve ahirette guzel un bunlar arasmdad1r .• Bunlari 
s1rf sana bir lutuf olarak verdik. Yoksa senin bunlara sahip olman, 
vazife sonucu ve vazife geregi hak etme §eklinde degildir. Bunda da 
iki bak1mdan mujde vard1r : 

1 - Lutuf sahibi lutfu dolaYisiyla yeti§tirmeye ba§larsa onu ibtal 
etmez, aksine her gun onu daha <;ok artlnr. 

2 - Hak edilerek elde edilen §ey, ancak hak etme mikdanyla 61-
ciilur. Kulun fiili, sonludur. Binaenaleyh, onun davram§I neticesinde 
hak ettigi §eyler de sonlu olacakt1r. Lutuf ve ihsan ise Allah'm keremi
nin sonucudur. Allah'm keremi de sonsuzdur. Binaenaleyh, Allah'm 
lutfu ve ihsam da sonsuz olacaktlr. <c.Sana verdik.» kavli, hak etme 
neticesinde bir vergi olmay1p lutuf neticesi oldugunu gosterdigi gibi, 
bunun surekli olarak devam edip artacagm1 da i§'ar etmektedir. Deni
lirse ki: Allah Teala ((Dogrusu Biz, sana tekrarlanan yediyi verdik.» 
(Hicr, 87) buyururken ( liJT ) kelimesini kullanm1yor mu? Biz derlz 
ki: Bunun cevab1 iki bakundandlr: a - Verme, anlamma gelen 
( 1.:....6&..1 ) kelimesi, miilk edinmeyi gerektirir. Miilk ise ozelle§me se-
bebidir. Bunun delili Siileyman (a.s.)m «Bana miilk ihsan et.n (Sad, 
35) sozu iizerine Allah Teala'mn: «Bu, Bizim bagi§lffilzdlr. Artlk is
ter hesabs1zca ver, ister tut.» (Sad, 39) buyurmas1d1r. Bu sebeple Kev
ser lafzmm cennette bir havuz oldugunu soyleyenler, Muhammed um
metinin orada peygamberin miisafiri olacagm1 soylerler. Getirmek an
lamma gelen ( li..fi ) lafz1 ise miilkiyeti ifade etmez. Bu sebeple 
Allah Teala, Kur'ari-1 Kerim'den bahsederken bu lafz1 kullaniru§tlr ki, 
boylece o kitabm peygamberin miilku olmad1gm1, binaenaleyh ondan 
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hie; · bir §eyi gizlemesinin caiz almayacagm1 belirtsin. b - Kur'an'da ar
takhk, bilimde artakhktlr. Ve bilimde artakhgm· eksikligi yaktur. Ir
makta artakhk ise e§yada artakhktlr ~i bu bir eksikliktir. 

b - ikinci cevab §ekli de §Oyledir: Burada verme ifadesi ic;in 
( 1:.1&-1 ) kelimesini kullanmak ( twT ) kelimesini kullanmaktan 
daha uygundur. <;unku vergi az ve c;ak ic;in kullamhr. Nitekim Allah 
Teala «Biraz verip sanra vermemekte direneni» (Necm, 34) . buyururken 
( u..b~l ) kelimesini kullanmi§tir. ( JT ) kelimesi ise ancak buyiik 
§eyler ic;in kullamhr. Nitekim Allah Teala: «Allah ana miilk verdi.» 
buyurmu§ (ve bu kelimeyi kullanml~)tlr. Ve _yine «Andalsun ki Da
vud'a, katuiuzdan lutuf ihsan ettik.» (Sebe', 10) buyururken bu kelime
yi kullanmi§tlr. (Bu kokten gelen) ( J)ll ) kelimesi dokiilen sel anla
mma gelir. Bu husus sabit alduguna gore, Allah Teala'mn «Gerc;ekten 
Biz, sana Kevser'i verdik.» kavli birkac; bakimdan Hz. Muhammed'in du
rumunun yukseltildigini ifa,de eder: 

a - Senin ic;in Allah katmda haz1rlanm1§ alan yiice dereceler ve 
degerli mertebelere nisbetle bu havuz degersiz, kuc;ucuk bir §eydir. Bi
naenaleyh bunun verilrrtesi zikredilenlerden daha buyuk §eylerin veri
lecegi mujc;lesini ihtiva eder. 

b - Kevser ile suya i§aret edilmi§tir. Sanki Allah Teala §oyle bu
yurmu§tur: Dunyada su yemeklerden oncedir. Binaenaleyh su nimeti 
Kevser alursa diger nimetler nas1l olur? 

c - Su nimeti ( .. U:&-1 ) d1r. Cermet nimeti ise ( .. ~1 ) d1r. 
d - San:ld Allah Tealft Peygamberine §Oyle buyurmaktadir: Sana 

vermi§ aldugum §U §ey, her ne kadar pekc;ak ise de bu, senin hakkm
da ( .. 1:,1 ) degil ( .. \k-1 ) d1r. <;unku bu, senin gerc;.ekte hak etti
ginden azd1r. Adet alarak, hediye verilen ki§i buyiik birisi ise, hediye ne 
kadar buyiik alursa alsun, anun ic;in degersiz bir hediye, denir. Yani ken
disine hediye verilenin buyiikliigune nisbetle hediye degersiz alur. Du
rum burada da aymd1r. 

e - Allah Teala peygamberine verdigi Kevser i~in ccSana verdik» 
anlamma ( !ll:....b&-1 ) kelimesini kullanml§tlr. <;unku bu dunyadad1r. 
Kur'an'da ise (- li:ff ) kelimesini kullanml§tlr. <;unku burad.a din 
mevzu u bahistir. 

f - Sanki Hakk Teala §6yle buyurmaktad1r: Bend en sana gelen 
her lutuf ne kadar c;ak ise de bu c;aktan daha onemli ve daha buyiik 
§ey, senin ebediyyen muzaffer, hasmmm da zurtiyetsiz almas1d1r. Biz, 
oncelikle sana bu Kevser'i verdik. Daha sanra gelecek §ammn yiiceltil
mesi ve dii§mana kar§l muzaffer alma kanusu ise, senin yapacagm ita
ata bagh alarak bu on lutuftan sanra verilecek alan vergidir. «Oyle ise 
Rabbm ic;in namaz k1l ve kurban kes.,> Oyle ise Bana ibadet et ve iba-
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detten sonra da zaferi Benden iste. Qiinku Ben, kendi lutfumun netice
si olarak her farz namazdan sonra kabul edilen dua ihsan etmi~imdir. 
Musned bir hadiste hoyle rivayet edilir. i~t·e o zaman Ben senin duana 
icabet ederim. Ve senin hasmm zurriyetsiz olur. Bu lutuf, i~te( ~Lb&:-~1 ) 
dir. 

ccSana verdik.>> kavlinin tefsiri konusunda zihnimize gelenler bun
dan ibarettir. 

Kevser'e gelince; bu kelime lugatta ( j&:o) ) vezninde <;oklukta 
a~mhk anlamma gelir. Nitekim oglu seferden donen bir bedeviye; og
lun ne getirdi? diye soruldugunda; kevser getirdi, demi~ ve bununla <;ok 
saj'lda ~ey getirdi demek istemi~tir. <;ok veren ki§iye de kevser ta'biri 
kullamhr. ( ... ) 

Toz yaYJllp <;ogalmca da kevser kelimesi kullamhr. Lugatta kev
serin anlam1 budur. 

Kevser kelimesinin tefsiri konusunda ise mufessirler birka<; go~e 
a ynlmi§lardir: 

I - Me§hur ve selef-halef katmda yaygm alan kanaata gore Kev
ser; cennette bir Irmaktlr. ·Nitekim Enes ibn Malik nakleder ki; R~su
lullah (s.a.) §Ciyle buyurmu~tur: Ben, cennette bir 1rmak gordum. Onun 
iki yakas1 i<;i bo§ inciden kubbelerdendi. Elimi suyun aktlg1 yere vur
dum ve bir de ne goreyim keskin kokulu bir misk. Bu nedir? dedim. Al
lah'm sana vermi~ oldugu Kevser'dir, denildi. Enes'ten nakledilen bir 
ba§ka rivayette de §Oyle denir: Bu 1rmak sutten daha ak, baldan daha 
tathydL Boyunlan iri develerin boynu gibi ye§il ku§lar vard1. 0 ku~

lardan yeyip, o Irmaktan i<;en ki§i ho§nudlukla kurtulu§a erer. Belki 
de bu nehire Kevser admm verilmesi, cennet 1rmaklan i<;inde suyunun 
ve hayrmm daha <;ok olmasmdan dolay1d1r. Ya da cennet 1rmaklan on
dan kaynamaktadir. Rivayet edilir ki; cennetteki her bah<;ede, mutlaka 
Kevser'den akan bir ark vard1r. Ya da ondan su i<;enlerin <;oklugundan 
dolaj'l bu isim verilmi§tir. Veya ondaki faydalarm <;oklugundan dolaj'l. 
Nitekim Hz. Peygamber §Ciyle buyurur: Kevser bir nehirdir ki, onu Rab
bim bana vaadetmi§tir. Ve onda pek<;ok hay1r vard1r. 

II - Kevser; bir havuzdur. Bu konudaki haberler me§hurdur. Bu 
g6rii§le birinci gorii§iin aras1 §Ciyle birle§tirilebilir: Belki de bu nehir, bir 
havuza ak1yor veya Irmaklar bu havuzdan kaynaklamyor ve boylece o 

' ' 
havuz~bi.r menba' durumunu allyor. 

III - Kevser; Hz. Peygamberin <;ocuklandir. Bunu soyleyenler 
derler ki: Zira bu sure Peygamberin erkek <;ocugu olmarugmdan dola
}'1 onu kmayanlara red sadedinde nazil olmu§tur. Bu takdirde mana 
§Ciyle olur: Allah Teala Peygambere zaman boyunca baki kalacak nesil
ler verecektir. iyi bak, Peygamberin ailesinden niceleri oldurilldugu hal
de, halen kainat onlarla doludur. Ama Umeyye ogullanndan dunyada 
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. k~lan hi~ kirnse yoktur. Yine iyi bak, Peygamberin ailesinden imam Ba
kir, Sad1k, Kaz1m ve imam R1za gibi biiyiik bilginler ve se~kin n1hlar 
yeti§mi§tir. . 

IV - Kevser; Hz. Muhammed'in iimmetinin bilginleridir. Qiinkii 
bunlar. israilogullarmm peygamberleri seviyyesinde olup, pek~ok hay1r 
sahibidirler. Onlar Rasulullah'l anmay1 severler, dinini yayarlar, §eria
tmm onderlerini tamtlrlar. Te§bih §ekli §Oyledir: Biitiin peygamberler, 
Allah'1 tamma esaslannda miittefik idiler. (Aym inanca sahiptiler.) 
Ancak insanlann yararma alan neticeye ula§mak ve yaratlklara rahmet 
olmak iizere getirdikleri §eriatlar ayn ayn olmu§tur. Aym §ekilde Hz. 
Peygamberin iimmetinin bilginleri de §eriatm ana ilkeleri iizerinde ta
mamen miittefiktirler. Ancak yaratlklara rahmet olmak iizere §eriatm 
teferruatmda farkh gorii§leri benimserler. Aynca Hz. Peygambedn iis
tiinliigii iki bak1mdand1r: a - Rivayet edilir ki, her peygamber kendi- · 
sine tabi olan iimmeti ile beraber getirilir. Baz1 peygamberler beraber
lerinde birka~ ki§i olarak gelirler. Hz. Peygamberin iimmetinden her 
bilgin, beraberlerinde binlerce ki§iyl~ gelir. Hepsi Hz. Peygamberin ka
tmda toplamrla.r. Bazan bilginlerden bir k1srmmn pe§inden gidenlerin 
saytsl oteki peygamberlerden binlercesinin tabi'lerinin saytsmdan fazla 
olur. b - Eski peygamberler vahiy kanahyla almml§ alan nasslar iize
rinde tabi'lerine dogruyu gosterirler idi. Bu iimmetin bilginleri ise ken
di ictihactlan ve istinbatlan ile zahmete katlanarak dogruyu bulurlar. 
Veya bazllanmn soyledigi gibi, i~lerinden bir k1sm1 yamlsa da yamlan 
yine miikatata nail olur. 

V - Kevser; peygamberliktir. Peygamberligin biiyiik haytr oldu
gu konusunda §iiphe yoktur. Qiinkii rububiyyet makarmmn ikinci de
recesi durumundad1r. Bu sebeple; Rasulullah'a itaat eden, Allah'~ itaat 
etmi§ olur; buyurulmu§tur. Peygamberlik, imanm bir boliimii, Allah'1 
bilme ve tammada bir dal mesabesindedir. Zira Peygamberligin bilgi
sinden once mutlaka Allah'm zatmm tanmmas1, ilminin, kudretinin ve 
hikmetinin bilinmesi gerekir. Sonra peygamberlik bilgisi h~s1l olunca, 
bundan yararlamlarak i§itme, gorme, iyilikle ilgili s1fatlarm bilgisi elde 
edilir. Sonra da baz1larmm kavline gore vicdani ozellikler belirir. Bu 
hususta en biiyiik pay, bizim Peygamberimizindir. Qiinkii o, biitiin pey
gamberlerden once zikredilip en son gonderilen peygamberdir. Aynca 
o, insanlara ve cinlere peygamber olarak gonderilmi§tir. Biiti.in peygam
berlerden once ha§rolacak odur. Bir §eriatm, neshedilmek i.izere gelme
si uygun olmaz. Peygamberin faziletleri say1ya ve hesaba gelmeyecek 
kadar fazladlr. Burada biraz da onu hat1rlayahm. Biz deriz ki. Adem 
(a.s.)e verilen kitab, baz1 kelimelerden ibaretti. Nitekim Allah Teala 
onun i~in : <<Adem Rabbmdan kelimeler belleyip aldu1 (Bakara, 37) bu
yurmaktadir . ibrahim (a.s .)e verilen kitab da baz1 kelimelerden iba-
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retti: «Hani Rabbi ibrahim'i bir takim kelimelerle imtihan etmi§ti.>> 
(Bakara, 137) buyurulmaktadir. «ibrahim'in ve MU.sa'nm sahifelerinde.» 
(A'la, 19) buyruguna binaen Musa Peygamberin kitabi da sayfalardan 
ibaretti, denir. Muhammed (a.s,)in kitabma gelince; o, hepsine hakim 
olan kitabtlr ki hakkmda Allah Teala «Ve uzerlerine §ahid olarak» (Ma-

- ide, 48) buyurmu§tur. 
Diger taraftan Adem (a.s.) sadece dagmik e§yanm isimleriyle me

leklere meydan okumu§tu. «Bunlann adlanru bana soyleyin.» (Bakara, 
31). Muhammed (a.s.) ise duzenli §eylerle meydan okumu§tur. Nitekim 
onun hakkmda: «De ki: Eger insanlar ve cinler toplansalardl.» (isra, 
88) buyurulmU§tUr. Nuh (a.s.)a gelince; Allah ona gemisini suyun uze
rinde ytizdtirerek ikramda bulunmu§tur. Muhammed (a.s.)e ondan da
ha biiytik ikramda bulunmu§tur. Rivayet edilir ki; Rasulullall. (s.a.) 
bir su kenarmda bulundugunda, Ebu Cehil oglu ikrime de beraberin
de imi§. ikrime demi§ ki: Eger dogru soyluyorsan suyun obur yakasm
da bulunan §U ta§I c;agir da. ytizerek gelsin ve suyun dibine batmasm. 
Rasulullah (s.a.)· ta§a i§aret edince, ta§ yerinden kopmu§, ytizerek Ra
sulullah (s.a.)m online egilip tesbih ederek onun risaletine §ehadet et
mi§. Rasulullah (s.a.): (Ebu Cehil oglu ikrime'ye hitaben) bu senin ic;in 
kafi mi? deyince, o; tekrar yerine donstin, demi§. Bunun tizerine Hz. 
Peygamber de emir vermi§ veta§ eski yerine donmti§. 

Allah Teala Hz. ibrahim'e ikramda bulunarak, onun ic;in ate§i se
lamet ve serinlik kilmi§tl. Muhammed (a.s:) ic;in bundan daha btiytik 
bir §eyi gerc;ekle§tirmi§tir. ~oyle ki; Muhammed ibn Hatlb anlatlyor: 
Ktic;iik c;ocuktum. Uzerime ate§te kaynayan bir kazan doktildti. Derim 
btittintiyle yand1. Annem beni Rasulullah'a gotfutip dedi ki: Hatib'in 
oglu, gordtigtin gibi yand1. Rasulullah (s.a.) derime iifleyerek eliyle ya
nan yeri sivazladi ve: ey sikmtl, insanlarm Rabbi adma git, dedi. Hie; 
acim kalmadl sapasaglam oldum. . 

Allah Teala Musa (a.s.)ya ikramda bulunup, dunyada onun ic;in 
denizi yard1. Muhammed (a.s.)e ise ikramda bulunup gokytizundeki ayi 
yard1. Sonra bir gage bak, bir de y~rytiziine. Sonra aradaki farki gar. 
Allah Teala Hz. Musa ic,:in ta§tan su c,:Ikarmi§tl. Muhammed (a.s.) ic,:in 
de parmaklanm c,:e§me halinde fi§kirttl . Allah Teala Hz. Musa'nm tize
rine buluttan golgelik yapml§tl. Muhammed (a.s.)e de aym §ekilde ik
ramda bulunarak bulutlan golgelik yapt1. Allah Teala MU.sa (a,s.)ya 
~ed-i Beyza'yr vermi§ti. Muhammed (a.s.)e ondan daha btiytik bir ik
ramda bulunarak Kur'an-1 Azim'i verdi. l§1g:1 Doguya ve Batlya ula§
ml§ olan bu ytice Kur'an'1. Allah, Hz. Musa'nm asas1m ejderhaya c;evir
mi§ti. Ebu Cehil de Hz. Peygambere ta§ atmak istediginde onun iki omu- . 
zunda iki ejderha gordu ve korkarak kac,:t1. , 

Daglar Davud Peygamberle beraber inlemi§ti. Ta§lar da Hz. Mu-
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hammed'in ve ashab1mn elinde tesbih etti. Davud eline demiri almca 
yumu§ardl. Hz. Peygamber de topal kuzuya dokununca o iyile§irdi. Al
lah Teala Davud Peygambere, ordu halindeki kU§larla ikramda bulun
rnu§tu. Muhammed (a.s.)e de burak ile. 

Allah Teala !sa (a.s.)ya oliileri diriltme imkamm vermi§ti. Yahu
diler Hz. Peygamberi da'vet edip zehirli koyun yedirince Hz. Peygam
bere de aynen Hz. Isa'mn mucizesi tfuiinden bir mucizeyi ikram etrni§ 
ve agzmdaki lokmanm zehirli oldugunu saylemi§ti. Hz. !sa abra§I ve ala
cahyt iyi ediyordu, Rasulullah (s.a.)m da abra§ olan Muaz ibn A'fra'm 
kansm1 iyile§tirdigi rivayet edilir. Nitekim kadm, . Rasulullah'a dertle
nince RasUlullah (s.a.) bir dalla ona dokundu ve Allah onun abra§h
guu yok etti. Uhud giinii, bir adamm gozbebegi yere dii§i.ince adam onu 
allp Rasulullah (s.a.)a getirdi ve RasUlullah da onu yerine koydu. Hz. 
Is~ halkm evlerinde gizledikleri §eyi biliyordu. Rasulullah da amcasl
mn Ummii Fazl ile gizledigi §eyi bilmi§ ve durumu amcasma haber ver
mi§ ve bunun iizerine Abbas miisliiman olrnU§tu. 

Siileyman (a.s.) i~in Allah bir kez giine§i geri dondfumii§tii. Ayn1 
durumu Rasulullah i~in de yaptl. 0, Hz. Ali'nin dizine ba§ml koyup 
uyumu§tu. Uyaildigmda, gftne§ batrm§tl. Allah Teala giine§i geri don
dfudii ve o, namazm1 klld1. Bir ba§ka sefelinde de Hz. Ali 1~in giine§i ge
ri getirdi, o da vaktinde ikindi namazm1 k1ld1. Siileyman peygambere ku§ 
dilini ogretmi§ti. Ayru §eyi Muhammed (a.s.) i~in de yapt1. Rivayet 
edilir ki, bir ku§ yavrusunu yitirmi§ti. RasUlullah (s.a.) onun ba§Im ok
~aytp kendisiyle .konU§rnU§ ve sonra da; hanginiz bu ku§un yavrusunu 
ka~miuuz? demi§ti. Adamm birisi; ben deyince, Rasulullah (s.a.) ada
rna; onun yavrusunu geri ver, demi§ti. Kurdun Peygamberle konu§ma
si me§hurdur. Allah Teala Siileyman (a.s.)a bir ayhk mesafeyi kat'et
me imkam vermi§ti. Hz. Peygambere de Kudiis'teki mukaddes eve bir 
anda gitme ikrarmm lutfetmi§tir. Merkebi Ya'fur'u istedigi kimseye 
gonderiyor ve o peygamberin istedigi §ahsi peygamberin yamna geti
riyordu. Bir di§i devenin ~Ildirdigi ve yakalanamach~ belirtilerek §ika
yet edilince, onun yanma varmi§ ve peygamberi goren deve onun oniin-: 
de egilmi§ti. Hz. Peygamber Muaz'I ~evrede bir yere gondermi§ti. 0 ~ole 
gidince, saldirmak iizere olan bir aslanla kar§Ila§IDI§ ve korkmu§tu. An
cak geri donmeye de cesaret edememi§ti. Bunun iizerine vanp aslana~ 
ben, Allah'm RasUliiniin el~isiyim, demi§ ve asian yava§ yava§ sakin
le§mi§ti. Nasil cinler Siileyman peygamberin emrine baglanrm§lar idiy
se, Muhammed (a.s.)e de baglantni§lardi. Bir bedevi ~ol kelerini ge
tirip; §U kcler sana inanmadtk~a ben de inanmam, demU3. bunun iizeri
ne keler peygamberin risaletini i'tiraf ederek dile gelmi§ti. Bir bedevi 
ceylamm sahverince, peygamber ona kefil oldugu i~in geri donmi.i§tii. 
Nihayet onu kefaletinden ~Ikarmca peygamberden aynlmasmdan dolayt 
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inlemi§ti. Magarada Yilan S1ddik-i Ekber'in arkasmdan sokunca, ben §U 
kadar y1ld1r onu §evkle bekliyordum, neden bana engel oldun? demi§
t.i. Peygamber az bir yemegi pek <;ok insana yedirmi§ti. Onun mucizeleri 
say1ya ve hesaba gelmeyecek kadar <;oktur. Bu sebeple Allah Teala onu, 
se<_:;tigi diger peygamberlerden one alarak: «Hani Biz, peygamberlerden 
soz almi§tlk. Senden de, Nuh'tan da.n (Ahzab, 7) buyurmu§tl1r. Onun 
risaleti boylesine degerli oldugu i<;in Allah Teala'mn ona Kevser ismini 
vermesi uygun dii§mil§ ve bu sebeple de: «Ger<;ekten Biz, sana Kevser'i 
verdik.» buyurmu§tur. 

VI - Kevser; Kur'an'dir. Kur'an'm faziletleri ise say1ya gelmez: 
«Eger yerytiziindeki aga<;lar kalem olsa ... » (Lokman, 27), «De ki: «Rab
bimm sozlerini yazmak i<;in denizler mtirekkeb olsa ... )) .(Kehf, 109) bu
yurulm U§ tur. 

VII - Kevser; islam'd1r. 0, pekc;:ok haynn nedenidir. <;tinkii islam 
ile diinya ve ahiret hayn ger<;ekle§ir. islam'm yok olmasiyla da diinya 
ve ahiretin iyilikleri kaybolur. Nas1l •boyle olmasm ki islam, bilgiden 
ibarettir. Veya mutlaka ic;:inde bilgi alan §eyden ibarettir. Allah Teala 
ise: «Kime de hikmet verilmi§se, §iiphesiz ki (ma, pek<;ok haYir verilmi§
tir.JJ (Bakara, 269) buyurmaktadir. islam <;ok hay1r olduguna gore Kev
ser demektir. Denilirse ki: Allah'm nimetleri herkesi i<;ine ald1g1 halde 
neden yalmzca Peygambere tahsis edilmi§tir? (Sana Kevser'i verdik, 
denilmi§tir). Biz deriz ki: Qiinkii islam peygamber vas1tas1yla ba§kalan
na ula§mi§tlr. Binaenaleyh Hz. Peygamber, bu hususta esast1r. 

VIII - Kevser; tarafdar ve tabi'lerin <;oklugu demektir. · ~iiphesiz 
ki peygamberin tarafdarlan Allah'tan ba§ka kimsenin sayamayacag1 
kadar <;oktur. Nitekim Rasulullah (s.a.)m §oyle-buyurdugu rivayet edi
lir: Ben, ibrahim Halilullah'm <_:;agn~1, isa'nm miijdesiyim. Ben, kiya
met giintinde §efaatl makbul olamm. Ben, peygamberlerle birlikte bu
lundugum s1rada birden insanlardan bir topluluk goze c;:arpar. Biz go
ziimiizle onlan siizeriz. i<;imizdeki peygamberlerden hepsi bu toplulu
gun kendi iimmetinden olmasm1 ister. Bir de bakarlar ki, abdestin 
izinden bu toplulugun ytizleri parlak ve aydmhktlr. Ben; Ka'be'nin 
Rabbma andolsun ki bunlar, benim timmetim, derim. Onlar, hesabs1z 
cennete girdirilirler. Soma yine ontimiizde bu topluluk gibi bir ba§ka 
topluluk beliriverir. Biz, o toplulugu gozlerimizle siizeriz. ic;imizden her 
peygamber, bu toplulugun kendi iimmetinden olmas1iu ister. Bir de ba
kanz ki; abdestin etkisiyle onlarm yiizleri pml pmld1r. Bunun tizerine 
ben; Ka'be'nin Rabbma andolsun ki, bunlar benim timmetim, derim. 
Onlar da hesabs1z olarak cennete girdirilirler . Sonra oniimi.ize, daha on
ce <;Ikanlamn ti<; misli bir topluluk «;1kanhr. Ve biz onlan da stizeriz. 
Rasulullah (s.a.) birinci ve ikincide oldugu gibi zikrettikten sonra; on
Iar da elbette cennete girerler, buyurdu . insanlardan hi<; bir kimse cen-
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nete girrneden, timmetimden bu tic; f1rka cennete girecektir. Rasulullah 
(s.a.) der ki: Evlenin, soy sop sahibi olun, c;ogalm. <;tinkii k1yamet gii
nii -dii§iik bir c;ocukla da olsa- diger iimmetlere kar§I sizinle ogiinii
riim. Miikellefiyet c;agma ula§mami§ bir c;ocukla oviinecegine gore, boyle 
bir biiyiik toplulukla nas1l ogiinmesin. i§te bu durumun giizelliginden 
dolaYI Allah Teala bu biiyiik ·nimeti Rasuliine hatlrlatarak: «Gerc;ekten 
Biz, sana Kevser'i verdik.» buyurmu§tur. 

IX - Kevser; kendisinde ~ok faziletler olan demektir. Qiinkii iim
metin ittifakiyla Rasu.lullah (s.a.) biitiin peygamberlerin en faziletlisi
dir. Mufaddal ibn Seleme der ki: Ki§i c;ok haYir yapar ve comert olur
sa; ona Kevser sahibi adam, denir. S1hah el-Luga'da Kevser'in; ~ok ha
Yir yapan efendi, anlamma geldigi belirtilir. Allah Teala'nm Hz. Pey
gambere bu biiyiik nimeti hatlrlatarak: «Gen;ekten Biz, sana Kevser'i 
verdik.» buyurmas1 giizel olmm~tur. 

X - Kevser; §amn yiiceligidir ki «Senin §amm yiikseltmedik mi?>> 
(in§irah, 4) kavlinin tefsirinde bu husU.S anlatilmi§tl. 

XI - Kevser; ilimdir. Denildi ki: Kevser'in bu manaya hamledil
mesi birka<; bak1mdan daha uygundur: a -.... ilim c;ok hay1rd1r. Nitekim 
Allah Teala: «Allah sana bilmedigini ogretmi§tir. Allah'm senin iize
rindeki lutfu ~ok biiyiiktiir.» (Nisa, 113) buyurmu§, peygamberine ilim 
taleb etmesini emrederek: «Rabbrm, ilmimi artlr, de.» (Taha, 114) bu
yurmu§tur. Hikmete de c;ok hay1r ad1 verilmi§tir. <;iinkii Allah Teala: 
«Kime de hikmet verilmi§se, §iiphesiz ki ona, pekc;ok hay1r verilmi§tir.» 
buyurmaktad1r. b - Biz Kevser'i ya ahiret nimetine veya diinya nimet
lerine hamledebiliriz. Birincisi caiz degildir. <;iinkii Allah Teala: «Biz ver
dik.» buyuruyor. Cennet nimetleri ise verilmi§ degil, ileride verilecektir. 
Oyleyse Kevser'in diinyada iken Peygambere ula§ml§ olan §eylere ham
ledilmesi gerekir. Peygambere diinyada iken ula§an §eylerin en degerlisi 
ise ilimdir. Qtinkti peygamberlik de ilmin ic;inde yer ahr. Binaenaleyh 
bu lazfm ilme hamledilmesi gerekir. c - Allah Teala: «Gerc;ekten Biz, 
sana Kevser'i verdik.» buyurduktan sonra, hemen ardmdan: «Oyle ise 
Rabbm ic;in namaz k1l ve kurban kes.n buyurmaktad1r. Buna gore bilgi, 
ibadetten oncedir. Bu sebeple Nahl suresindeki : «Ki, Benden ba§ka tan
n yoktur, Benden sakmm, diye uyarsmlar.>> (Nahl, 2) denilmektedir. 
Taha suresinde ise: <<~iiphesiz ki Ben, Allah'1m. Bend en ba§ka hie; bir 
ilah yoktur. Oyleyse Bana ibadet edin.» (Taha, 14) denilmektedir. Bu 
iki surede de bilgi ibadetten once zikredilmi§tir. Aynca «Oyle ise Rab
bm ic;in namaz kil.» kavlindeki ( ..j ) edat1 ta'kib ic;indir ve bu, iba
detin geregi olarak Kevser'in verilecegini gostermektedir. Bilindigi gibi 
ibadeti gerektiren §ey de ilimden ba§kasi degildir. 

XII - Kevser; giizel huydur. Bunu soyleyenler dediler ki: Bilen ve 
bilmeyen hayvan ve akll sahibi herkes giizel huy ile fayda te'min edebi-
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lir. ilimle yarar saglamak ise yalmz akll sahiblerine has bir ozelliktir. Bi
naenaleyh giizel ahlakm faydas1 daha geneldir. Ve dalay1s1yla Kevser'in 
giizel ahlaka hamledilmesi gerekir. Kald1 ki Hz. Peygamber yabanc1lara 
kar§l bir baba gibi davramrd1. Onlarm ihtiyac;lanm giderir, prablemle
rini c;ozerdi. iyi ahlak1 o naktaya varrm§tl ki, · di§ini k1rd1klarmda; Al
lah'lm, kavmimi hidayete erdir. <;Unkii anlar bilmezler, buyurmu§tu. 

XIII - Kevser; §efaat demek alan Makam-1 Mahmud'un kendisi
dir·. Allah Teala diinyada iken: «Halbuki sen ic;lerinde iken, Allah anla
ra azab etmez.>> (Enfal, 33) buyurmu§tur. Ahiret hakkmda da Rasulul- .. 
lah (s.a.) §oyle demi§tir: Benim §efaatlm funmetimden .biiyiik giinah 
i§leyenleredir. Ebu Hiireyre nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyur
mu§tur: Her peygamberin kabul edilen bir duas1 vard1r. Ben de duarm 
k1yamet giinii emmetime §efaat etmek ic;in saklad1m. 

XIV - Kevser; bu suredir. <;iinku bu sure k1sa ahnasma ragmen, 
diinya ve ahiret menfaatlarmm hepsini ic;ermektedir. Bu sure ' birc;ak 
bak1mdan (gaybi) i'caz ihtiva etmektedir: a - Biz Kevser'i tabilerin 
veya c;acuklarm c;akluguna ya da . neslin tiikenmemesine hamledecek 
olursak, bu gaybdan haber durumunda alur ki gerc;ege de uygun dii§er. 
Binaenaleyh bu bir i'cazd1r. b- Allah Teala: <<Oyle ise Rabbm ic;in na
maz k1l ve kurban kes.» buyuruyar ki, bu Hz. Peygamberin fakirliginin 
yak alup, kurban kesmeye giic; yetirecegine i§arettir. Bu da gerc;ekten 
vuku' bulmu§tur. Binaenaleyh bu da gaybdan · haber yerine gec;er. 
c - «Sana bugzeden; §iiphesiz ki ziirriyetsiz alan, i§te adur.» kavli de 
bir mucizedir. <;iinkii bu soylenen gerc;ek almu§tur. d - Kiic;iik alma
sma ragmen mii§rikler bu sureye kar§l kaymaktan aciz kalm1§lard1r. Bi
naenaleyh bu i'caz tiirleri Kur'an'm miikemmelliginin i§aretidir. Bunun 
ortaya kaydugu bir gerc;ek de §Udur: Onlar kiic;iik almasma ragmen bu 
sureye kar§l t;lkmaktan aciz kald1klarma gore, biitiin Kur'an'a kar§l 
<;1kmaktan daha c;ak acizdirler. Kur'an'm bu bak1mdan i'caz te§kil etti
gi ac;1k alduguna gore, niibiivvet kesinle§mi§ alur. Niibiivvet kesinle§in
ce de tevhid ve yaratlcmm bilgisi _din ve islam, Kur'an'm Allah kelam1 
aldugu kesinle§ir. Bunlar kesinle§ince de biitiin diinya ve ahiret iyilikle
rini Kur'an'm cem'ettigi kesinle§ir. Binaenaleyh bu sure §ekil baklmm
dan kiic;iik, mana baklmmdan biiyiik aldugu i~in biitiin isteklerin tes
bitinde yeterli, saglam ve oz bir niikte yerine gec;mektedir. Kald1 ki bu 
surenin ba~ka surelerde bulunmayan ozellikleri de vardrr: Bu sure iic; 
ayettir. Bunlann her birinin i'caz ornegi aldugunu ac;1klam1§tlk. Bu 
ayetlerden her biri i'caz ornegi aldugu gibi, surenin biitiinii de i'caz or
negidir. Bu ozellik, diger surelerde bulunmaz. Binaenaleyh Kevser'den 
maksadm bu sure almas1 muhtemeldir. 

XV - Kevser; Allah'm Hz. Muhammed'e vermi§ aldugu ·nimetle
rin hepsidir. ibn Abbas'tan nakledilen rivayet te budur. <;iinkii Kevser 
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kelimesi, fazlas1yla ~oklugu i~erir. Ayetin bu nimetlerden bir ktsnuna 
hamledilip, digerlerine hamledilmemesi uygun dii§mez. Oyleyse hepsine 
birlikte hamledilmesi gerekir. Rivayet edildigine gore; Said ibn Ciibeyr'e 
ibn Abbas'm bu sozii nakledilince; bazllan ona §oyle demi§ler: insan
lardan bir kiSml Kevser'in cennette bir 1rmak oldugunu iddia ediyor. · 
Said ibn Ciibeyr demi§ ki: Cennetteki 1rmak da Allah'm peygamberine 
verdigi bu ~ok hayrm i~inde yer ahr. 

Bilginlerden baztlan dediler ki: «Ger~ekten Biz, sana Kevser'i ver
dik.» kavlinin zahiri, Allah Teala'mn peygambere Kevser'i ger~ekten 

• vermi§ olmasm1 gerektirir. Binaenaleyh en yakm bir ihtimal olarak, 
Allah Teala'mn Hz. Peygambere vermi§ oldugu niibiivvet, Kur'an, Zikr
el-Hakim, dii§manlara kar§1 zafer manasma hamledilmesi uygun olur. 
Kevser'in cennette havuz oldugu veya ba§ka peygamber i~in hazirlan
mi§ sevab oldugu gorii§iine gelince; bu her ne kadar mananm bu laf
zm i~erisine dahil olmas1 caiz ise de -kt Allah'm hiikmii uyarmca vaa
di ger~ek olarak kabul edilir- hakikat ancak bizim yukanda zikretti
gimiz gibidir. Zira bu ifade her ne kadar Allah'm vaadini i~ermekte ise 
de bu surenin Mekke'de indirildigi Slrada bunlarm gerc;ekle§mi§ oldugu
nu soylemek dogru olmaz. Buna §Oyle cevab verilebilir: Bir kimse kiic;iik 
c;ocuguna sahib oldugu bir miilkii bagt§larsa, ona bu miilkii verdi, de
nilebilir. Halbuki o Strada ~ocuk tasarruf yetkisine sahib bulunmadl~ 
i~in o miilkiin sahibi olamaz. Allah en iyisini bilendir. (Fahreddin Ra-
zi, Mefatih el-Gayb, XXXII, 117-128). · 

Kevser kelimesinin anlam1 konusunda ~ok ihtilaf vardtr. Ancak ifa
denin gosterdigi odur ki; bu kelime ile neyin kasdedildigi onu dinleyen
lerin zihninde dinledikleri anda belirmi§ olan bir §eydir. Herne kadar bu · 
kelimenin, ~ok ve pek~ok anlamlanna geldigi bilinen ve ah§km olduk
lan bir husus degilse de onlarm zihinlerinde bu kelime belli bir anlam · 
ta§tyordu. Dii§manlarmm aztmsadlgmt onlar ~ok kabul ediyorlardl. Ra
sillullah'a verilen §ey -bu kitab1 dinleyenlerce bilindigi gibi- niibiiv
vet idi, hak din idi, hidayet idi ve onda hem diinya, hem de ahiretin 
mutlulugu vard1. Bu sebeple ben size imamlarm soylediklerinin topla
mmi zikretmek .istiyorum. Ebu Bekr ibn Ayya§, Yeman ibn Vessab der
ler ki: Kevser; Rasulullah'm ktyamet giiniindeki ashab1 ve tarafdarlan
dlr. Hiiseyn ibn Fadl der ki: Kevser Kur'an'm kolayla§tlnlmast, h'ukiim
lerin hafifletilmesidir. islam'dtr diyenler de olmu§tur. Hilal; tevhiddir, 
derken, ikrime; niibiivvettir, der. Ca'fer-i Sadlk ise; bu, peygamberin 
kalbindeki nurdur, der. · !lim ve hikmettir, diyenler de olmm~tur. ibn 
Keysan der ki: Kevser, peygamberin ba§kalanm kendine tercih etmesi
dir. Allah'm peygambere luttettigi faziletlerdir, diyenler de olmu§tur. 

imamlardan bir grup ta bu kelimenin; ~ok hay1r, diinyevi ve uh
revi nimetler, faziletler ve iistiinliikler anlamma geldigini soyle~ler-
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dir. ibn Cerir ve ibn Asakir'in IyiU.cahid'den naklettikleri rivayet budur. 
ibn Abbas'tan §6hret bulan rivayet de budur. Buhari, ibn Cerir, Avfi, 
Said ibn Cubeyr kanahyla ibn Abbas'tan nakleUer ki; o, Kevser; Allah 
Teala'run cennette vermi§ oldugu bir hay1rd1r, demi§tir. Ebu Bi§r_ der 
ki: Ben Said'e; insanlar Kevser'in cennette bir 1rmak oldugu.nu iddia 
ediyorlar, dedim de o; cennetteki 1rmak da Kadir ve Celil olan A).lah'm 
peygamberine vermi§ oldugu hay1rlar arasmdad1r, demi§tir. Bu ~evabm 
ibn Abbas'tan da nakledildigi de gorfilur. Biz, Kevser'in; nubuvvet ve
ya ilim veya hikmet veya kalbteki hid!yet ve dogruluktan ibaret olan . 
nur anlamma geldigini kabul edecek olursak; mana §6yle olur: Biz sa
na verdigimiz yamnda hi~ bir §eyin. ~ok say1lamayacag1 derecede ~ok 
lutuf ihsan ettik. isterlerse zaYiflar onu az, dfi§manlar da hafif saysm
lar. Hidayet, dogruluk ve mutluluk yolunu bilmeye nisbetle; hangi 
~okluk ~ok sayllabilir? Hidayet, kuvvet ve kudretin kaynag1 degil mi
dir? Gu~ ve kuvvet, hidayetle elde edilebilecegi gibi onunla da korunur. 
<;unku kuvvet ve malla birlikte sahibini dogru yolda yurutecek olan hi
dayet bulunmazsa, kuvvetin ve malm varhg1 .bir mana ifade etmez ve 
ikisinin de ak1beti zevaldir, ikisinin de sonu azhktlr. N~tekim Efendimiz 
Ali (r.a.) der ki: iiim; seni korur, mall ise sen korursun. Malm korun
masi ancak ilimledir. Cehalet ve sap1khk her turlu mah ve mahsul'i;i 
yok edip tfiketir. 

Kevser'in, dunyevi ve uhrevi hay1r oldugunu kabul edecek olursak; 
bu takdirde mana §6yle olur: Kotfilukte acele eden §U insanlar, senin 
gu~suz ve azmllkta oldugunu samyorlar. Kendi guc;lfilerinin ise nimet 
ve refah i~inde oldugunu kabul ediyorlar. Bilmiyorlar ki Biz, sana kendi
lerinin benliklerinde bildiklerinden daha buyfik bir haYir vermi§izdir 
sana. Bilinineyen alemde farkh olan hayii da sana vermi§izdir. Onlar 
c;oklugunun s1Iliri dahi lielirlenemeyen bu c;ok buyfik lutfu, idrak ede
mezler. 

Bu ayetten; cennette bir 1rmak bulundugu, admm Kevser oldugu 
ve Allah'm o Irma~ peygamberine verdi~i anlam1 ~1kmaz. Buna delalet · 
eden hus'lls; surenin aki§i ve nazil olu§ yeridir. Oyleyse Kevser bizim 
a~Ikladlgimiz gibi ilk iki gorfi§ten birisidir. Birincisi ise daha kuvvetli
dir. Yani Kevser'in nubuvvet ve benzeri §eyler anlamma gelmesi. 

Kevser'in cennette bir nehir oldugu inancma gelince; bu inane; 
varid olan mutevatir haberlere dayanmaktadlr. Baz1 topluluklar bunun 
mana bak1mmdan mutevatir oldugu gorfi§finu kabul ederek genel an
lamda cennette bir 1rmak bulunduguna inanmanm gerektigini soyler
ler. Bu konuda pek c;ok ihtilat bulunmasi nedeniyle de bu 1rmagm taf
silatma ve niteliklerine hi~ giri§memek gerektigini soylerler. Ancak te
vaturfin, bir toplulugun veya bir ba§ka toplulugun gorfi§une gore ol
masl dogru degildir. <;unku tevaturun tamm1 - Kur'an'da gorfilctiigu 
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gibi- bize ula§mcaya kadar yalan iizerinde birle§mesi mumkiin olma
yan ve miisliimanlardan hi~ bir grubun reddetmedigi gorii§tiir. Bu te
vatur yakini gerektirir. Halbuki cennetteki 1rmakla ilgili husus boyle 
degildir. Her ne kadar cennette Kevser isimli bir 1rmagm bulundugu
na dair pek ~ok rivayet yer alml§Sa da bu derece tevatur noktasma ula
§abilmi§ degildir. Bu sebeple ona miitevatir rivayet denilemez. bzellikle 
bu gibi haberlerde garib, ~ekici ve guzel nitelikler bulundugu i~in ko
layca tasdik edilmesi miimktin oldugundan, her ravinin kendisine soy
leneni tasdik etmeye mutemayil olmas1 kolayd1r. Bu durum ise tevatiir 
§artlru ortadan kaldmr. Qiinkii tevatiiriin ba§ §art1; onu nakleden ra
viler arasmda rivayetin bir tarafm1 tutma gayretinin kokusunun dahi 
bulunmamas1d1r. Ozet olarak cennette bir 1rmagm bulunmasi haberi 
gaybla ilgili haberlerden bir haberdir. Ona, ancak ma'sum olan peygam
berden kesin ve yakini bir bilgi geldikten sonra inamlabilir. Sana yakin 
bilgi ula§Irsa, bu takdirde onu degi§tirmen caiz olmaz. Bu takdirde o 
ifadenin peygamberden sad1r olduguna dair bilgi gormeden once Mek
ke'nin veya Medine'nin varhgm1 bilmen gibi olur. 0 zaman bu bilgiye 
inan. Aksi takdirde i§i Allah'a havale et ve; ben bilmem, ancak Allah 
bilir, de. (Muhammed Abduh, el-A'mal'iil-Kamile, V, Tefsir, 542-544). 

----------~Oo-------~-

KEVSER SiJRESiNiN SONU 



KAFiRUN SURESi 

(Mekke'de nazil olmU§tUr.) 

Mi.islim'in Sahih'inde, Cabir'den nakledilir ki; Rasulullah (s.a.) 
tavaf yaparken iki rek'attan birinde bu sureyi, digerinde de ihlas su
resini okurmu§. Yine Muslim'in Sahih'inde, Ebu Hureyre'den nakledilir 
ki; Rasulullah (s.a.) bu iki sureyi sabah namazmda okumu§tur. 

• A • • A • •• -"/ 

Imam Ahmed Ibn Hanbel der ki: Bize Veki' ... Abdullah Ibn Omer'-
den nakletti ki; RasUlullah (s.a.) sabah namazmdan onceki iki rek'atta 
ve ak§am namazmdan sonraki iki rek'atta belki yirmi ki.isur defa -ve
ya on ki.isur defa- Ka.firun ve ihlas surelerini okumu§tur. 

imam Ahmed' ibn Hanbel der ki: Bize Muhammed ibn Abdullah 
ibn Zubeyr ... Abdullah ibn Omer'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.)m 
sabah namazmdan onceki iki rek'atta ve ak§am namazmdan sonraki 
iki rek'atta Ka.firun ve ihlas suresini yirmi dort veya yirmi be§ kere oku
duguna rastlad1m . 

. imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Ahmed Muhammed ibn 
Abdullah ibn Zubeyr .. . Abdullah ibn Omer'den nakletti ki, o; ben pey
gamberin arkasmda bir ay surekli namaz k1ld1m. Sabah namazmdan 
onceki iki rek'atta Ka.firun ve ihlas surelerini okuyordu. Tirniizi ve ibn 
Mace de Ebu Ahmed hadisini bu §ekilde rivayet ederler. Nesei ise bir 
ba§ka vecihle Ebu ishak'tan bu hadisi nakleder. Tirmizi; bu hasen bir 
hadistir, der. Bu surenin Kur'an'm dortte birine e§it oldugu ile ilgili 
hadis daha once gec;:mi§ti. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Ha§im ibn Kas1m .. . Ferve 
ibn Nevfel'den nakletti ki; babas1 RasUlullah (s.a .)m kendisine §6yle 
dedigini bildirmi§: Kuc;:uk k1z1m1za bakacak kimsen var m1? CP, Zeyneb'i 

Tefsir, C. XV, F : 54? 
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goriiyorum, demi§. Sonra gelmi§, Raslllullah (s.a.) ona sorarak demi§ 
ki: Kiic;iik k1za ne yaptm? 0; annesinin yanmda b1rakt1m, demi§. 0 da; 
seni buraya getiren nedir? deyince, yatacag1m zaman soylemek iizere 
bana bir§eyler ogretmen ic;in geldim, demi§. Rasulullah (s.a.): Kafirun 
suresini oku, demi§. Sonra bitirince yat. <;iinkii bu sure §irkten uzakla§
madir. Bu rivayette Ahmed ibn Hanbel miinferid kalrm§tlr. 

Ebu'l-Kas1m et-Taberani. .. Cebele ibn Harise'den nakleder ki; Ra
sulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Yatagma uzand1gmda, Kafirun suresi
ni oku. Sonuna geidiginde bu §irkten beratt1r. imam Ahmed ibn Hanbel 
der ki: Bize Haccac ... Haris ibn Cebele'den riakleder ki, o §6yle demi§: 
Ey Allah'm Rasulii bana bir §ey ogret ki uyuyacag1m zaman onu soyle
yeyim, dedim. Buyurdu ki: Geceleyin yatacagm yere uzand1gmda, Kafi
run suresini oku, c;iinkii bu §irkten berattir. Taberan} f?ureyk kanallyla 
nakleder ki; Rasulullah (s.a.) yatagma uzand1gmda Kafirun sllresini 
okurmu§. 

0~ 0 .... \.. G~:---... ~·- " .... r.., ... _, > ~>' ... """/.., ~ .... > '..,o • ... --:: ~ ~> v.o .... ~-o' "> .... _,__, ,, ®'\." • ..- 'I 
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Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 

1 - De ki: Ey kafirler; 
2 - Ben sizin tapmakta olduklann1za tapmam. 
3 - Benim taptlg1ma da sizler tapmazs1n1z. 
4 - Ben de sizin taptlklann1za tapacak degilim. 
5 - Benim taptlg1ma da sizler tapacak degilsiniz. 
6 - Sizin dininiz size, benim dinim banad1r. 

Bu sure, mii§riklerin yapt1g1 i§ten berat1 belirtip ihlas1 emretmek· 
tedir. 

«De ki : Ey kafirler;n Bu ifade yeryiiziindeki biitiin kafirlere §amil
dir. Ancak bu hitaba muhatab olanlar, Kurey§'li kafirlerdir. 

Denildi ki: Onlar bilgisizlikten otiirii, Rasulullah (s.a.)1 bir y1l ken
di putlarma ibadet etmeye c;agn·ml§lar buna kar§Illk kendilerinin de 
bir y1l peygamberin tannsma ibadet edeceklerini soylemi§lerdi. Bunun 
iizerine Allah Teala bu sureyi indirmi§ ve Rasuliine, onlarm dininden 
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butiinuyle uzak durmasm1 emretmi§ti. Bu sebeple Rasulullah (s.a.)a; 
«Ben, sizin tapmakta olduklanmza tapmamn buyurmu§tU. Sizin 

tapt1gm1z putlara ve heykellere. 
<(Benim tapt1g1ma da sizler tapmazsm1z.n Benim tapt1g1m e§i ve 

benzeri bulunmayan Allah Teala'ya. Buradaki ( \.. ) edat1 ( ~ ) 
anlammad1r. 

«Ben de sizin taptlklanmza tapacak degilim. Benim tapt1g1ma da 
sizler tapacak degilsiniz.n Ben, sizin tapt1gm1za tapmam, ona uymam, 
onun yolundan gitmem. Ben, Allah'm ho§nud olacag1 §ekilde yalmzca 
O'na ibadet ederim. Bunun ic;in benim tapt1g1ma da sizler tapacak de
gilsiniz. Yani siz, Allah'm emir ve §eriatma uymazsm1z. Kendiligimzden 
uydurdugunuz §eylere tapmlrSinlZ. Nitekim Allah Teala bir ba§ka ayet
te buyurur -ki: <(Onlar kuruntudan ve nefislerin arzu ettigi hevadan ba~
kasma uymuyorlar. Halbuki kendilerine Rablarmdan hidayet gelmi§
ti.n (Necm, 23) Boylece Rasulullah (s.a.) onlarm taptlklan her ~eyden 
uzak oldugunu bildirmi§tir. Her ibadet edenin, mutlaka ibadet ettigi bir 
ma'bedi ve bir ibadet tarz1 olacakt1r. Gerek Hz. Peygamber, gerekse ona 
tabi olanlar Allah'm emrettigi §ekilde Allah'a ibadet ederler. Bu sebeple 
mU.Sluman olmak ic;in; Allah'tan ba§ka ilah yoktur, Muhammed Allah'
m RasulUdur, sozu gerekmektedir. Allah'tan ba§ka ilah yoktur, Rasu
lullah'm getirmi§ oldugu yoldan ba§ka da yol yoktur. Halbuki mii§rlk
ler, Allah izin vermedigi halde Allah'tan ba§kasma tapmaktadirlar. Bu 
sebeple Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§tur: · 

((Sizin dininiz size, benim dinim banad1r.n T1pk1 Yunus suresinde 
buyuruldugu gibi: ((~ayet :Seni yalanlarlarsa; benim yapt1g1m bana, si
zin yaptlgm1z sizedir. Siz, benim yapt1g1mdan uzaksm1z, ben de sizin 
yapt1gm1zdan uzag1m, de.n (Yunus, 41) Ve yine bir ba§ka ayette <(Bi
zim i§lediklerimiz bize, sizin i§ledikleriniz sizedir.n (Bakara, 139; Kasas, 
55) buyurulmaktadlr. 

Buhari der ki: Sizin dininiz, yani kiifUr size, benim dinim, yani is
lam da banad1r, deniliyor. Benim dinim denmemi§ c;iinku ayet (lnunn 
harfi ile son bulmaktad1r ve sondaki ((yan edat1 ( ..:r..:.!.~ J .:,r..lr! _,.; · ) 
ifadesinde oldugu gibi hazfedilmi§tir. Ba§kalan da derler ki: ~u anda 
sizin tapt1gm1za ben tapmam ve omriimun kalan k1smmda da size tabi 
olmam. Siz de benim taptlgrma tapacak degilsiniz. Bu, Allah Teala'mn, 
haklannda.: <(Rabbmdan sana indirilen; andolsun ki, onlardan c;ogunun 
azgmllgm1 ve kufriinu artt1racaktlrn (Maide, 64) buyurdugu kimseler
dir. Buhari'nin zikrettigi k1s1m burada son bulmaktadlr. 

ibn Gerir Taheri, arap diline vfl.k1f baz1 kimselerden nakleder ki; 
bu ifade te'kid kabilindendir. T1pk1 ((~iiphesiz ki giic;lUkle beraber bir 
kolayhk vard1r. Elbette guc;lUkle beraber bir kolayhk vard1r.n ve «An
dolsun ki; cehennemi muhakkak goreceksiniz. Andolsun ki yine onu go-
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zfultizle kesin olarak goreceksiniz.n (Tekasiir, 6-7) kavillerinde oldugu 
gibi. ibn Cevzi ve ba§kalan ibn Kuteybe'den benzer bir rivayeti nakle
derler. Allah en iyisini bilendir. 

Bu hususta ii~ gorii§ vard1r: Birincisi, bizim daha once zikrettigi
miz gorii§tiir. ikincisi; Buhari'nin ve tefsir bilginlerinin serdettikleri 
gibi; ((Ben sizin tapmakta olduklanmza tapm~m. Benim tapt1g1ma ~ 
sizler tapmazsm1z.n kavlinin ge~mi§te, ((Ben de sizin tapt1klanmza. ta
pacak degilim. Benim tapt1g1ma da sizler tapacak degilsiniz.n kavlinin 
ise gelecekte oldugu konusundaki gorii§tiir. U~iinciisii ise; bunun s1rf 
te'kid anlamma geldigini belirten gorii§tiir. Dordfulcii bir gorii§ de Ebu'l
Abbas ibn Teymiyye'nin bazi kitablarmda benimsedigi gorii§tiir ki buna 
gore: ((Ben, sizin tapmakta olduklanmza tapmam.n kavli, fiil ciimle-
si oldugu i~in biitiiniiyle tapma fiillerini reddetmektedir. <<Benim tap
tlgima da sizler tapmazsm1z.n kavli ise, isim ciimlesi oldugu i~in biitii
niiyle ibadetin kabuliinii reddir ve dolayiSiyla daha kuvvetlidir. Sanki 
hem fiili, ·hem de fiile kabiliyeti red anlarmnad1r. Bunun manas1; hem 
fiilin vukuunun, hem de §er'an miimkiin olu§unun nefyidir. Bu da gii
zel bir gorii§tiir. Allah en iyisini bilendir. 

imam Ebu Abdullah e§-~afii ve ba§kalan ((Sizin dininiz size, benim 
dinim banadlr.» ayetini delil getirerek; kiifriin hepsi bir tek millettir, 
yahudiler hlristiyanlara, hlristiyanlar da yahudilere varis . olurlar, de
mi§lerdir. <;iinkii aralarmda birbirine ge~meyi saglayan bir soy veya 
uPseb bag1 vard1r. islam'dan ba§ka biitiiu dinler batllhkta bir tek din 
gibidir. Ahmed ibn Hanbel ve ona baglananlar hiristiyanlarm yahudi
lere, yahudilerin de hlristiyanlara varis olmayacagl gorii§iindedirler. 
t;iinkii Amr ibn ~uayb ... dedesinden nakleder ki; Rasulullah (s.a.): iki 
dinin sahibleri birbirine varis olmazlar, buyurmU§tUr. 

- ---- i Z A HI -----

Dogrusu herhangi bir §ekilde yolun ortalarmda bulu§ulma imkam 
bulunmayan tam bir aynhgm iizerindeki farkhhklan izah edebilmek 
i~in bu derece kesin bir aynhga gerek vard1. <;iinkii ihtilaf inan~lann 
oziinde, dii§iincelerin esasmda, nizarmn hakikatmda ve yolun mahiye
Lindeydi. 

<;iinkii tevhid ayn bir yoldur, §irk ayn bir yoldur ... Ve ikisi asla 
birle§mez. Tevhid, insam varhklarla birlikte Allah'a yonelten, e§i vc bert· 
zeri bulunmayan Rabba tevcih eden bir yoldur. insanm akidesini, de
ger v0 ol~iisiinii, gidecegi yolu, edeb ve ahlak1m, hayat ve varhk hf:!,k· 
kmdaki biitiin tasavvurlanm alacag1 noktaYI kesin olarak belirten bir 
nizamd1r. Mii'minin her §eyini ald1g1 bu nokta, e§i ve benzeri bulun
mayan Allah Teala'd1r. Bunun i~in de iman hayat1 bUtiiniiyle bu esas-
lara dayamr. · 
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\ 
·. MU.'min, yolda yiirurken gizlice . veya ac;1kc;a hie; bir §ekilde §irkle 

ka~ll8§8.maz. 
Bu kesin aynhk hem davet edenler ic;in, hem de davet olunanlar 

ic;in zarurl fdi. <;U.nku ozellikle daha once dogru bir inanca baglamp ta 
sonra sap1trm§ olan toplqluklarda, iman dU.§iincesiyle cahiliyet dU.§iin-

/ cesi birbirine kan§Ir. Bu tip topluluklar mucerred olarak her turlu sa
ptkhklardan, karanhklardan ve donekliklerden uzak olan iman esaslan 
ic;in daha azth toplulu~lar<ili'. Bunlar hie; inane; sahibi olmami§ toplu
luklardan daha azgm olurlar. <;unku sap1khk ve doneklik ic;erisinde bo
·cala:fip dururken kendilerinin dogru yolda olduklanm samrlar. inanc;
lanyla yapt1klan karmakan§Ik oldugundan saglamla bozugu ay1rmak 
mumkun olmaz. Hatta baz1 zaman dava adamlan bile, onlarm iyi yon
lerini benimseme ve bozuk yonlerini diizeltmeye c;ah§ma halinde kendi 
yoluna geleceklerini dii§iinebilirler. Halbuki bu yanh§tlr. Ve bu yamlma, 
son derece tehlikelidir. 

~uras1 muhakkak ki; cahiliyet cahiliyettir, islam islam'd1r ... Arala
rmda c;ok ·biiyiik farklar vard1r ... · Gidilecek yol, biitiiniiyle cahiliyetten 
«;1k1p ve yine biitiiniiyle islam:a girmektir .. . Ta'kib edilecek metod, bU.
tun §ekilleriyle cahiliyetten s1yr1hp c;1kmak ve biitiin emirleriyle gelip 
islam' a s1gmmakbr ... 

Yolda ablacak ilk ad1m, dava adammm cahiliyet sisteminden, ni
zammdan ve hareketlerinden tam olarak s1ynhp aynlmas1 ve bunun 
§Uilruna ermesidir. Yolun ortasmda bulu§ma imkam b1rakmayacak ka
dar ayr1lmak ... Cahiliyet ehlinin . ancak tamamen cahiliyetlerinden «;1-
klp biitiiniiyle islam'a girmeleri halinde yardimla§abileceklerini kabul 
ederek bunun di§mda bir dayam§ma imkam b1rakmayacak kadar ayril-
makbr ... Yama yok. Taviz vermek yok ... Yolun ortasmda bulu§ma yok, 
cahiliyet ne kadar islam klh~na biiriiniirse biiriinsiin ve musliiman ol
dugunu ne kadar iddia ederse etsin anla§ma yok ... Bu §eklin, dava ada
rmmn §Uurunda kesin olarak yer etmesi, konulmas1 gereken ilk temel 
ta§br. Dava adam1 kendisinin ayn bir yolda, obiirlerinin ayn bir yolda 
oldugunu kabul etmelidir. Onlarm kendilerine gore dinleri, kendinip de 
kendine gore dini oldugunun, onlarm kendilerine gore yollan kendinin 
de kendine gore yolu oldugunun §Uuruna ererek anlamahd1r. Gittikleri 
yolda, birlikte tek bir ad1m dahi atmayacaklanm kabul etmelidir. Onun 
vazifesi kendi yolunda yiiriimektir. Hie; taviz vermeden ve kendi dinin
den az veya c;ok fire vermeden ... Tam olarak uzakla§mak, kesin olarak 
aynlmak ve ac;1kc;a kestirip atmak ... Yap1lacak i§ .. . «Sizin dininiz size, 
benim dinim banad1r.>> 

Bugiin islam davasma baglanan ve bu davetl yiiriitenler boylesine 
kesinlige, boylesine aynhga ve .bOylesine farkhhga ne kadar muhtac;
ttrlar. Kendilerlnin islA.m'I sap1k bir cahiliyet ortammda ve daha once 



-
8726 tBN KES!R (Ciiz: 30; SOre: 109 

onu tarud1klan halde uzun sure ondan uzak kalmarun <<kalblerini ka
rarbp ve ~ogunun da fas1klar oldugu»nu .kabul ederek yeniden islam'1 
kurmaya ~all§bklanru iyice fark etmeye ve anlamaya ne kadar muh
ta~brlar ... 

Verilecek tavizlerin bulunmad1gm1, yolun ortasmda bulu§malannm 
imkans1z oldugunu, ay1plan dtizeltmenin, y1rbklan yamamarun ve ni
zamlan birbirine ili§tirmenin mtimktin olmayacagm1 kabule ne kadar 
muhtac;brlar. Yapacaklan i§in ilk defa islam ile cahiliyet arasmda ol
dugu gibi yeniden islam'a davet etmek oldugunu ve tam olarak cahi
liyetten aynhp s1ynlmak oldugunu kavramaya ne kadar muhtac;brlar ... 
<<Sizin dininiz size, benim dinim banadir»... i§te benim dinim. Dti§tin
cesini, deger olc;tistinti, inancm1 ve §eriabm her §eyini btittintiyle Allah'
tan alan ... Ba§kasm1 O'na ortak ko§mayan .. . Hayatm btittin yonlerini 
ve davram§lanm Allah'a yonelten sat tevhid akidesi.. . 

Bu kesin aynllk olmadan kan§1kllk devam edecek, tavizler stirecek, 
yamalar yamanmaya c;all§Ilacak ve karanllklar kalkmayacakbr... Boy
lesine gtic;stiz, c1hz ve karma§Ik esaslarla islam'a davet olmaz ... <;tinkti 
ancak ve ancak ac;Ikllkla sarahatle ve yigi~e islam'.a davet edilebilir .. . 

i§te da vete giden ilk yol : 
((Sizin dininiz size, benim dinim banad1r.» (Seyyid Kutub, Fi Z1lal' 

il-Kur'an, XVI, 409-411) 

----------~Oo----------
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NASR SURESt 

(Medine'de nazil olmu~tur.) 

Bu surenin Kur'an'm dortte birine, Zilzal suresinin de Kur'an'm 
dortte birine denk oldugu daha once ge<;rni§ti. 

Nesei der ki: Bize Muhammed ibn ismail ... Ubeydullah ibn Abdul
lah ibn Ukbe'den nakletti ki o; ibn Abbas bana §6yle dedi, demi§tir: Ey 
Utbe'nin oglu; Kur'an'dan en son nazil olan sureyi biliyor musun? Ben; 
evet, Nasr suresidir, dedim. 0; dogru soyledin, dedi. 

Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar ve Beyhaki, Musa ibn Ubeyde kanahyla ... 
Abdullah ibn Omer'den nakletti ki; ((Allah'm nusreti ve fethi geldigin
dell suresi Rasulullah (s.a.) a te§rik giinlerinin ortasmda inmi§ti. Rasu
lullah (s.a.) bunun veda anlamma geldigini bilmi§ ve emrederek Kus
va isimli devesini hazirlatmi§, sonra kalkip halka hutbe okumu§tU. Ab
dullah ibn Orner peygamberin o me§hur hutbesini burada zikrediyor. 

Hafiz Beyhaki der ki: Bize Ali ibn Ahmed ... ibn Abbas'm §6yle 
dedigini bildirdi: Nasr suresi nazil olunca RasUlullah (s.a.) Hz. Fatlma'
Yl c;agirdi ve dedi ki: Ben kendi oliim haberirni duyuyor gibiyim. Bunun 
iizerine Hz. Fatima aglad1. Sonra giiliip; bana kendisinin alum haberini 
duymakta oldugunu bildirdi de bunun iizerine agladim, dedi. Hz. Pey
gamber buyurdu ki: Sabret, c;iinkii ailemden bana ilk ula§acak sensin. 
Bunun iizerine de gilldii. ileride gelecegi gibi Fatlma'mn zikri gec;mek
sizin bu rivayeti Nesei zikredecektir. 
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Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 

1 - Allah'1n nusreti ve .fethi geldiginde, 

(Ciiz: 30; Sure: 110 

2- Ve insanlann fevc fevc Allah'1n dinine girdikleri
ni gordiigiinde; 

3- Hemen Rabb1n1 hamd iletesbih et ve O'ndan mag
firet dile. ;;uphesiz ki 0, Tevvab oland1r. 

Buhari der ki: Bize Musa ibn ismail... Abdullah ibn Abbas'm §6yle 
dedigini bildirdi: Hz. Orner, Bedir sava§ma katllml§ olan ya§hlarla be
raber beni de toplantlya soktu. Onlardan baz1s1 i~lerinden k1z1p; bu ni
ye bizimle beraber giriyor, bizim onun kadar ~ocuklanm1z var? diye du
§Unmii§lerdi. Orner dedi ki : 0, sizin bildiklerinizdendir. Bir gun Hz. 
Orner, Bedir harbine katllnn§ ya§hlan davet etti ve ibn Abbas'1 da on
larla beraber toplantlya gif'dirdi. 0 zaman ben Omer'in beni onlara 
gostermek i~in ~ag1rd1gmm farkmda degildim. Hz. Orner dedi ki: «Al
lah'm nusreti ve fethi geldiginde» kavli hakkmda ne dersiniz? Baz1lan 
dediler ki: Bize fetih ve yard1m verdiginde Allah'a hamdedip magfiret 
dilememiz emrediliyor. Diger bir k1sm1 ise, herhangi bir §ey demeyip 

· sustular. Orner bana dedi ki : Ey Abbas'm oglu, sen de boyle mi diyor
sun? Ben dedim ki: Ha}'lr. 0 zaman sen ne diyorsun? deyince, dedim 
ki: .Bu, Allah'm Rasulunun ecelini peygamberine bildtrmesidir. Qunku 
ccAllah'm nusreti ve fethi geldiginde» kavli; senin eceline i§arettir, an
lammdadir. ccHemen Rabb1m hamd ile tesbih et ve O'ndan magfiret 
dile. ~uphesiz ki 0, Tevvab oland1r.» diye devam etmi§tir. Orner ibn 
Hattab; ben, bu ayetle ilgili senin dediginden ba§kasml bilmiyorum, de
di. Bu rivayetin naklinde Buhari munferid kalmi§tlr. ibn Cerir Taberi 
de Muhammed ibn Humeyd kanahyla ibn Abbas'tan bu k1ssaya benzer 
bir rivayet nakletmi§tir. irriam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Muham
med ibn Fudayl. .. ibn Abbas'tan nakletti ki o; ((Allah'm nusreti ve fet
hf geldiginde» ayeti nazil olurica, Rasulullah · (s.a.) : Olftm haberimin 
geldigini anlad1m, diyerek o yll vefat edecegini anlad1gm1 soylemi§. Bu 
rivayetin naklinde de Ahmed ibn Hanbel munferid ka1mi§tlr. Avfi, ibn 
Abbas'tan benzer bir rivayeti nakleder. Mucahid, Ebu'l-Aliye, Dahhak 
ve bir ba§kas1 da bununla peygamberin alum haberinin verildigini soy
lemi§lerdir. 
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ibn Cerir Taheri der ki: Bi~e ismail ibn Musa ... ibn Abbas'm §oyle 
dedigini bildirdi: Rasulullah (s.a.) Medine'de iken birdenbire; Allahu 
Ekber Allahu Ekber Allah'm nusreti ve fethi geldi, Yemen halk1 geldi; 
dedi. Ey Allah'm Rasulu; Yemen halk1 dane? denildiginde bu:Yurdu ki: 
Kalbler~ yumu§ak, tabiatlan narin bir kavimdir. !man yemendedir,' fl
klh yemendedir, hikmet yemendendir. Sorira bu rivayeti ibn Abd'Ul-A'
la ... ikrime kanahyla mursel olarak nakleder. 

Taberani der ki: Bize Zekeriyya ibn Yahya ... ibn Abbas'tan naklet
ti ki; Nasr suresi indiginde, RasUlullah (s.a.)a Oltim haberi verilmi§ti. 
Ahiret i§iyle ~ah§tl~ndan ~ok daha fazla ~ah§maya ba§ladl ve §Oyle 
dedi: Fetih g~lnii§tir, Allah'm nusreti g~mi§tir, Yemen halkl gelmi§
tir. Bir adam dedi ki: Ey Allah'm Rasulu; Yemen halk1 da ne? Rasu
lullah (s.a.) buyurdu ki: Kalbleri. yumu§ak, ince bir kavimdir. !man 
yemen'lidir, Flklh yemendedir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Veki'; ibn Abbas'tan nakletti 
ki; Nasr suresi indirildigiilde, Rasulullah (s.a.) kendisininolum haberi 
verildigini anladl. Denildi ki; bu haber, surenin tamammdan anla§llrm§
tlr. Veki' de ... Ebu Rezin'den nakleder ki; Hz. Orner Abdullah ibn Ab
bas'a bu ayeti sordugunda o, §oyle demi§tir: Bu ayet indiglnde Rasu
lullah (s.a.)a oltim haberi verilmi§ti. 

Taberani der ki: Bize ibrahim ibn Ahmed ... ibn Abbas'm §oyle de
digini bildirdi: Kur'an'dan tam olarak indirilmi~ olan en son sure Nasr 
suresidir. · · 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Muhammed ibn Ca'fer ... Ebu 
Said el-Hudri'den nakletti ki; o, bu surenin nazil oldugu zaman Rasu
lullah (s.a.)m bunu bitirinceye kadar okudugunu sonra. ~oyle dedigini 
bildirdi: insanlar bir topluluktur. Ben ve asha·b1m da bir topluluguz. 
Fetihten sonra hicret yoktur. Ancak cihad ve niyyet vard1r. Mervan, 
Ebu Said el-Hudri'ye dedi ki: Yalan soylersin. Onun yarunda Rafi' ibn 
Hadic ile Zeyd ibn Sabit de birlikte tahtta oturmu§lardl. Ebu Said el
Hudri dedi ki: ~u ikisi istemi§ olsayd1, onu ·sana anlabrlardl. Ne var ki 
§U, kavminin ba§mda temsilci olma gorevinden uzakla§tlrmaktan kork
makta, §U da kendisine sadaka vermemenden korkmaktadlr. Mervan 
ona vurmak uzere sopas1m kaldtrdi~nda bu ikisi; dogru soyledi, diye 
koim§mU§lardlr. Bu rivayetin naklinde imam Ahmed ibn Hanbel mun
ferid kalrm§br. Ancak Mervan'm Ebu Said'e kar§l ~1kt1~ bu goru~ in
kar edilemez. <;unku ibn Abbas'tan nakledilen bir rivayette, Rasulul
lah'm fetih gunu §oyle dedigi sabittir: Hicret yoktur. Ancak cihad ve 

· niyyet vard1r. Fakat siz. sava§a ~agmldtgmtzda sava§a ko§un. Buhari 
ve Muslim, bu hadisi Sahih'lerinde tahric ederler. · 

Hz. Omer'in meclisinde bulunan ashabtan baz1Iarmm, bu ayeti; 
Allah bize Medain'in ve diger kalelerin fethini nasib ederse kendisine 
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hamdetmemiz, §Ukur ve tesbih etmemiz, namaz k1llp magfiret dileme
miz gerektigi §eklindeki tefsirleri, saglam ve guzel birtefsirdir. Nitekim 
Mekke'nin fethi gunu Rasulullah'm ku§luk vakti sekiz rek'at namaz 
kild1g1 da bunun delilidir. Baz1lan bunun ku§luk namaz1 oldugunu soy
lemi§lerse de Rasulullah (s.a.)m surekli ku§luk namaz1 k1lmakla yu
kumlti olmad1g1 §eklinde cevab almi§lardir. Kald1 ki o, o gun Mekke'de 
ikamete niyyet etmemi§ti ve mtisafirdi. 0 halde neden ku§luk namaz1 
k1lsm? Musatir oldugu i<;in, yakla§Ik on dokuz gun Mekke'de kald1g1 ve 
Ramazan aymm sonuna kadar burada ikamet ettigi halde, Hz. Peygam
ber seferi namaz1 ktllyor, o ve butun ordu oruc;:lanm yiyorlard1 ve sayi
lan yakla§Ik on bin civanndaydL Baz1lan; fetih namaz1 da olabilir, de
mi§lerdir. Nitekim ordu komutammn bir yeri fethettigi zaman, oraya 
ilk girer girmez sekiz rek'at namaz k1lmas1 mtiste~abtlr . Sa'd ibn Ebu 
Vakkas Medain'i fethettigi zaman boyle yapml§tlr.i Sonra baz1lan derler 
ki : Bu sekiz rek'atl bir tek selamla k1lmas1 gerek1r. Ancak sahih olan 
iki rek'atta bir selam vermesidir. Nitekim Rasulullah (s.a.)m fetih gunu 
namaz k1larken iki rek'atta bir selam verdigi bilinmektedir. Belki de ibn 
Abbas ve Hz. Orner (r.a.)in bu sure ile kendi ytice nefsine olum haberi
nin verilmi§ oldugu §eklindeki tefsiri. .. (Muellif ibn Kesir bu ciimleyi 
baglamamt§tlr ve boylece b1rakm1§tlr, unutulmu.§ olabilecegi gibi istin
sahda kaybolmU§ da olabilir. Eseri Arap<;a yayma haz1rlayanlar) . 

iyi bil ki; senin <;1kanld1gm belden olan Mekke'yi fethettiginde ve 
insanlar da fevc fevc Allah'm dinine girdiklerinde, Bizim seni diinya
da tutmam1z1 gerektiren i§in bitmi§tir. Kat1m1za gelmek ve Bize ula§
mak i<;in haz1dan. <;iinkii ahiret senin i<;in diinyadan daha haytrhd1r. · 
ilerde Rabbmm verecegi §eyler seni ho§nud edecektir. Bunun ic;:in su
renin sonunda: ·«Hemen Rabb1m hamd ile tesbih et ve O'ndan magfiret 
dile. $uphesiz ki 0 , Tevva.b olandlr.» buyurmaktad1r. 

Nesei der ki : Bize Amr ibn Mansur ... Abdullah ibn Abbas'tan nak
letti ki; Nasr suresi sonuna kadar indirildiginde, peygambere oliim ha
beri verilmi§ti. Rasulullah (s.a.), ahiret konusunda her zamanki gay
retinden daha c;:ok gayrete gelmi§ti ve buyurmu~tu ki : Fetih geldi, Al
lah'm nusreti geldi ve yemenliler geldi. Bir adam dedi ki : Ey Allah'm · 
Rasulti ; yemenliler de ne? Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Kalbleri yu
mu§ak ve ince bir kavimdir. i:man yemenlidir, hikmet yemendedir, fi-
kih yemendedir. · 

Buhari der ki : Bize Osman ibn Ebu ~eybe .. . Hz. Ai§e'den naklet
ti ki : 
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Rasulullah (s.a.) ~ogunlukla secdesinde ve riiku'unda ~oyle dermi~: 
Tenzih ederim Seni Allah'1m. Rabb1m, hamdederim Sana. Allah'1m be
ni bag1~la. Bununla Kur'an'1 te'vil ediyordu. Tirmizi d1~mdaki diger ha
dis imamlari da bu hadisi Mansur kanahyla ... ibn Abbas'tan nakle
derler. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Muhammed ibn Ebu Adiyy ... 
Mes'ud'dan nakletti ki, Hz. Ai~e ~oyle demi§: Rasulullah (s.a.) son za
manlarmda; Allah'a hamd ve tesbih ederim, Allah'tan magfiret diler ve 
O'na tevbe ederim, soziinii ~ok soyliiyormu~. Ve diyormu~ ki: Rabb1m 
iimmetimden baz1 i~aretler gorecegimi bana haber verecegini bildirdi. 
Ve bu haberleri gordiigiim zaman hamd ile kendisini tesbih edip . mag
firet dilememi buyurdu. ~iiphesiz ki 0, Tevvab oland1r. «Allah'm nus
reti ve fethi geldiginde, ve insanlarm fevc fevc Allah'm dinine girdik
lerini gordiigunde; hemen Rabbm1 hamd ile tesbih et ve O'ndan mag
firet dile. ~iiphesiz ki 0, Tevvab oland1r.n kavlinde bu i~aretleri gordiim. 
Miislim de bu hadisi Davud ibn Ebu Hind kanahyla MesrUk'tan nak
leder. 

ibn Cerir Taheri der ki: Bize Ebu Saib ... Ummii Seleme'den nak
letti ki; Rasulullah (s.a.) son zamanlarmda kalk1p oturdugunda, ·gidip 
geldiginde mutlaka; tenzih ederim Allah'1 hamd ile tesbih ederim O'nu, 
dermi§. Ben dedim ki: Ey Allah'm Rasulii, gidip geldiginde, oturup kalk
tlgmda mutlaka; tenzih ederim Allah'1, hamd ile O'nu tesbih ederim, 
diyerek ~ok~a hamd ve tesbih ediyorsun, sebebi nedir? Buyurdu ki: 
Boyle soylemekle emrolundum. Som·a Nasr suresini sonuna kadar oku
du. Bu hadis garibtir ve biz meclisin kefareti hadisinde bunu biitiin yol
lan ve laf1zlanyla ayn bir boliim olarak kaydettik, orada yaz1lld1r. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Veki' ... Abdullah'tan nakletti 
ki, Nasr suresi nazil olunca, Rasulullah (s.a.) onu okudugunda riiku'a 
vannca ~ogu kerre §Oyle derdi: Tesbih ederim Allah'1m Seni. Rabb1m1z, 
hamd ile tenzih ederim Seni. Allah'rm beni bag1~la, muhakkak ki Tev
vab, Rahim alan Sensin Sen. Ve bunu ii~ kez tekrarlardl. Bu rivayette 
Ahmect ibn Hanbel miinferid kalnn~tlr. ibn Ebu Hatim bu hadisi babas1 
kanahyla .. . Ebu ishak'tan nakleder. 

Buradaki fetihten maksad, tek bir sozle Mekke'nin fethidir. Qiinkii 
Arap kabileleri miisliiman olmak i~in Mekke'nin fethini bekliyor ve; 
eger o, kavmini yenerse nebidir, diyorlardL Allah Teala Mekke'nin fet
hini miiyesser kllmca, topluca Allah'm dinine girdiler. iki yll ge~meden · 
biitiin Arap kabileleri iman iizere birle~ti. Oteki_kabileler de islam'a des
tek oldular. Hamd ve minnet Allah'a mahsustur. 

Buhari, Sahih'inde Amr ibn Seleme'den nakleder ki; fetih ger~ek
le~ince her topluluk Rasulullah'a teslim olmak iizere ko~tular ve kabi
leler miisliiman olmak i~in Mekke'nin fethini bekliyorlardl. Onu ve 



8732 lBN KESIR (ctlz: 30; SOre: 110 

kavmini ba§ba§a b1rakm, eger kavmini yenerse; o; peyg~mberdir, diyor
lardl. Biz, Mekke'nin fethini Siret · kitab1m1zda yazdlk. fsteyen oraya 
muracaat etsin. Hamd ve minnet Allah'a mahsftstur. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Muaviye ibn Amr ... Ebu 
Ammar'dan na!Qetti ki; Cabir ibn Abdullah'm kom§USU ona §oyle deini§: 
Ben,_ bir seferden donmii§tiim. Cabir ibn . Abdullah gellp bana selam 
verdi. Ben de ona halkm tefrtkaya dii§mesini ve cereyan eden olaylan . 
anlat1yordum. Cabir aglamaya ba§lad1, sonra §oyle dedi: Raswullah 
(s.a..)tan §Oyle dedigini i§ittim: in.sanlar, Allah'm dinine fevc fevc gir-
diler ve yme o~dan fevc fevc <;lkacaklanllr. 
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· . . cPP~~\(~4¢~· .. E£\~~ 
Rahman ve Rahim olan Allah'1n adlyla. 
1- !ki eli kurusun Ebu Leheb'in ve yok olsrin. 
2 - Mall ve kazand1g1 ona fayda vermedi. 
3- Alevli ate~e girecektir, 
4 - Kans1 da odun ta~1yarak; 
5 - Boynunda bukulmu~ bir ip oldugu halde. 

BuhA.ri der ki: Bize Muhammed ibn SelA.m ... ibn AbbA.s'tan naklet
ti ki: 
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Rasulullah (s.a.) Batha'ya <;Ikmi§tl. Daga t1rmamp; sabahlar ha
Yirli olsun diye sesienince, Kurey:fliler etrafmda topland1lar. Rasulul
lah (s.a.) buyurdu ki: Eger ben size di.i§manm sabahleyin veya ak§am 
i.isti.i gelecegini soylersem, beni dogrular m1s1mz? Onlar; evet. dediler. 
Bunun i.izerine Rasulullah (s.a.) dedi ki: Ben, ~sizi §iddetl' bir azaba 
ka~§l uyanCIYlffi._Ebu Leheb dedi ki: Bizi bunun i<;in mi topladm?-Ya-~ 
z1klar olsun sana, iki elin kurusun. Bunun iizerine Allah Teala: <<iki 
eli kurusun Ebu Leheb'in ve yok olsun ... >> ayetini surenin sonuna ka
dar inzal buyurdu. Bir ba§ka rivayette de Ebu Leheb kalk1p elini bir
birine c;arparak; yaz1klar olsun bugi.in sana, bizi bunun ic;in mi topla
dm? diyormu§. Bunun iizerine Allah Teala Leheb suresini inzal buyur
mU§. 

Birinci ayet Ebu Leheb ic;in beddua, ikinci ayet ise ondan haber
dir. Ebu Leheb peygamberin amcalarmdan birisidir. Ad1; Abdi.i'l-Uzza 
ibn Abdii'l-Muttalib'tir. Kiinyesi Ebu Utbe'dir. Yi.izii par.!_ak oldugu, Ra
sulullah'a c;ok eziyyet ettigi, kin besledigi, onunla alay ettigi, Hz. Pey
gamberi ve dinini ki.igi.ik dii§iirmeye gah§t1g1 i<;in Ebu Leheb ad1 veril
mi§tir. 

imam Ahmed ibn Han bel der ki: Bize ibrahim ibn Ebu Abbas, Ab
durrahman ibn Ebu Zenad'dan nakletti ki; ona babas1 Rebia ibn Abbad 
ad1 verilen Deyl ogullarmdan bir adamdan mikletmi§. Adam cahiliyyet 
devrinde mi.i§rik imi§, sonra ~i.isli.iman olmu§. Rebia demi§ ki: Cahi
liye devrinde Zu'l-Mecaz panaymnda peygamberin §6yle dedigini duy
dum: Ey insanlar, Allah'tan ba§ka ilah yoktur, deyin ve kurtulun. Halk 
onun etrafma toplanmu~tL Arkasmda da parlak yi.izli.i hilekar ve ba
§mda iki boli.ik orgi.isi.i bulunan birisi dola§Iyor ve diyordu ki: 0, ya
lanci bir sabiidir. Her gittigi yerde onun arkasmdan gidiyordu. Bunun 
kim oldugunu sordugumda, amcas1 Ebu Leheb'tir, dediler. Aynca imam 
Ahmed bu hadisi Si.ireyc kanahyla ibn Ebu Zenad'dan nakleder. Ebu 
Zenad der ki: Ben, Rebia'ya §6yle dedim: Sen o gi.in ki.igi.ik gocuk muy
dun? 0, haYir Allah'a andolsun ki o gi.ini.i iyi hat1rhyorum. Ben, bir klr
ba ta§1maktayd1m, demi§tir. Bu hadisin rivayetinde Ahmed ibn Hanbel 
mi.inferid kalmi§tlr. 

Muhammed ibn ishak der ki: Bana Hi.iseyn ibn Abdullah ibn Ubey
dullah ibn Abbas nakletti ki; o, Rebia ibn Abbad ed-Deyli'nin §6yle de
digini i§ittim, demi§tir: Ben delikanh iken babamla beraber idim, Ra
sulullah (s.a.) kabileleri dola§Iyordu ve arkasmda da parlak yi.izli.i, hi
lekar bir adam vard1. Saglan omuzuna doki.ilmii§ti.i. Rasulullah (s.a.) 
bir kabilenin yamnda duruyor ve onlara: Ey falanca ogullan, ben size 
Allah tarafmdan gonderilmi§ bir peygamberim. Allah'a ibadet etmenizi, 
O'na hie; bir §eyi ortak ko§mamamzi emrederim. Beni tasdik edip Allah'
m bana gonderdigi hi.ikmii uygulaymcaya kada~ beni korumamz1 soy-
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lerim. Rasulullah (s.a.) konu§masml bitirince, arkasmdan obiir adam 
geliyor ve diyordu ki: Ey falanca ogullan, bu adam sizin Lat ve Uzza 
ile cinlerden miittefikiniz olan Benu Malik ibn Akye§'i terkedip ken
disinin getirdigi bid'at ve dalalete gitmenizi istiyor, onu dinlemeyin ve 
kendisine uymaym. Ben babama; bu kim? dedim de babam; amcas1 Ebu 
Leheb, dedi. Bu hadisi imam Ahmed ve Taberani de bu laf1zla rivayet 
ederler. 

«iki eli kurusun Ebu Leheb'in ve yok olsun.n Hiisrana mahkum ol
sun, kaybolsun, gayreti ve i§i bo§a ~1ksm. ( u ) kelimesi, hiisram ve 
yok olmas1 kesinle§sin, anlammad1r. · 

ccMah ve kazand1g1 ona fayda vermedi.ll ibn Abbas ve ba§kalan; 
kazand1gmdan maksad ~ocugudur, derler. Hz. Ai§e, Miicahid, Ata, Ha
san ve ibn Sirin'den de benzer bir rivayet nakledilmi§tir. Abdullah ibn 
Mes'ud'dan nakled\lir ki; Rasulullah (s.a.) kavmini imana ~.ag1rd1g1 za
man, Ebu Leheb §¢yle demi§: Eger karde§imin oglunun soyledigi ger~ek 
ise, ben k1yamet giinii mahmi ve ~ocugumu vererek sizi azabtan kur
tarmm. Bunun iizerine Allah Teala: «Mall ve kazandlgl ona fayda ver
medi. )) ayetini indirmi§tir. 

<<Alevli ate§e girecektir.n Alevli klvilcimlan bulunan ve §iddetle ya
kicl olan ate§e. 

«KariS! da, odun ta§Iyarak.n KariS! Ummii Cemil Kurey§'li kadmla
rm onde gelenlerindendi. Ad1 Ferva Bint Harb ibn Um~e idi ve o, Ebu 
Siifyan'm k1z karde§iydi. Kiifriinde, inad ve inkar:rrufa kocas1 Ebu Le
heb'e yard1m ederdi. Bu sebeple k1yamet giinii de cehennem azabmcta 
ona yard1mc1 olacaktlr. Bunun ic;in Allah Teala: 

ccKans1. da, odun ta§Iyarak. Boynunda biikiilmii§ bir ip oldugu hal
de.» buyuruyor. Daha ~ok yanmas1 i~in odun ta§IYIP kocasmm iistiine 
atacaktlr. 0, bunun i~in haz1rlanrm§, boynunda biikiilmii§ bir ip oldugu 
halde bu gorevi yapacaktlr. Miicahid ve Urve, ate§ten oriilmii§ bir ip 
oldugu halde, demi§lerdir. Miicahid, ikrime, Hasan, Katade, Sevri ve 
Siiddi ccOdun ta§Iyarak» kavline; ona buna dedikodu gotiirerek, diye 
mana vermi§lerdir. Avfi, ibn Abbas'tan; Atlyye, Dahhak ve ibn Zeyd'
den nakleder ki; Ebu Leheb'in kans1 Rasulullah (s.a.)m yolu iizerine 
diken) koyardL ibn Cerir Taberi de bu gorii§ii tercih etmj§tir. ibn Cerir 
der ki: Q,_ Rasulullah . (s.!!.)l fakir oldugu i~in kmard1. Odun topladlg1 
i~in o da boylece klnanmi§tlr. ibn Cerir bu gorii§ii serdetmekle beraber 
kimseye isnad etmez. Sahih olan bir~i gorii§tiir. Allah en iyisini bi
lendir. 

Said ibn Miiseyyeb der ki: Ebu Leheb'in kansmm degerli bir ger
danhgl vard1. Ben, bu gerdanhg1 H.]. Muhammed'e dii§manhk i~in har
cayacagim, demi§ti. ~ i§te AllahT eala onun boynuna ate§ten bl.r ip ge
~irerek buna kar§Ihk vermi§tir. ibn Cerir Taberi der ki: Bi;l:e Ebu Ku-
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reyb ... ~a'bi'den nakletti ki ( ..l.-lT ) kelimesi, lif anlammad1r. Urve 
ibn Zubeyr ise bu kelimenin, kahnhg1 yetmi§ zira' alan bir zincir, an
laquna geldigini soyler. Sevri ate§ten bir gerdanhktlr ve uzunlugu yet
mi§ zira'dtr, der. Cevheri, ~ ·-..\JI ~, ) "kelimesinin lif anlamma geldigini 
ve aynca liften veya hurma- ve benzeri §eylerin yapragmdan ortilen ip 
aldugunu belirtir. Deve derisinden ve ytinunden de yap1hrd1. 

Mticahid: «Baynunda buktilmti§ bir ip aldugu halde.» kavli hakkm
da der ki: Demirden bir bayunduruk aldugu halde. Gormez misin arap
lar su kovasiru ~eken dalaba ( r-:L.il ~ ) adlm verirler. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bana, babam ve Ebu zur'a ... Ebu Bekr k1z1 
Esma'dan naklettiler ki; «iki eli kurusun Ebu Leheb'in ve yak olsun.» 
ayeti nazil alunca, Harb k1z1 §a§I Ummu Cemil, yuksek sesle elinde bir 

. balta alarak gelip §6yle dedi: 
Biz, anu kottileyerek kendisinden ka~mdlk, 
Dinini terkettik, 
Emrine isyan ettik. 

J ,. Rasulullah (s.a.) beraberinde Ebubekir aldugu halde mescidde atu-
/ tfJ '- ruyardu. Ebubekir anu gortince dedi ki: Ey Allah'm Rasulu, a geliyar, 

Q/1;1 seni gormesinden karkanm. Rasulullah (s.a.) dedi ki : 0, beni hi~ gore
mez. Kur'an'dan bir ayet akuyarak ondan karundu. Nitekim Allah Te
ala Kur'an'da §6yle buyurur: «Kur'an okudugun zaman seninle ahirete 
inanmayanlarm arasma orttilmti§ bir perde kayanz.» (isra, 45) Ummu 
Cemil gelip Ebubekir'in yanmda durdu ve Rasululla~ gormedi. Ey 
Ebubekir; arkada§mm beni hicvettigini haber ald1m, dedi. Ebubekir; 
Beyt'in ~bbma andalsun ki; a, seni hicvetmedi, dedi. Ummu Cemil; 
Kurey§'liler benim kendilerinin efendisinin k1z1 aldugumu iyi bilirler, 
diyerek donup gitti. Velid veya ba§kalan hadislerinde derler ki: Ummu 
Cemil Beytullah'I tavaf ederken ~ar§afh aldugu halde ayag1 kayd1 ve; 
kmanmi§ olana yuh alsun, dedi. Abdtilmuttalib k1z1 Ummu Hakim dedi 
ki: Dogrusu ben, haya sahibiyim kanu§turulmam, gorgu sahibiyim og
retilmem. Biz hepimiz amca ~acuklany1z. Kurey§ ise bunu ~ak iyi bilir. 

Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Bize ibrahim ibn Said ve Ahmed 
ibn ishak .. . ibn Abbas'tan naklettiler ki; Leheb suresi nazil alunca Ra
sulullah (s.a.) Ebubekir ile beraber bir yerde oturuyar iken Ebu Leheb'
in kans1 gelmi§. Ebubekir Hz. Peygambere; bir kenara ~ekilsen a seni 
herhangi bir §ekilde rahats1z etmese, demi§. Rasulullah (s.a'.) da bu
yurmU§ ki: Benimle anun arasma bir engel kayulur elbet. Ebu Leheb'in 
kariSI gelmi§ Hz. Ebubekir'in yanmda durmu§ ve demi§ ki: Ey Ebube-

. kir; arkada§m beni hicvetmi§. Hz. Ebubekir demi§ ki : Haytr, §U Beytin 
Rabbma andalsun ki; a, ne §iir sayler, ne de bunu agzma ahr. Ebu Le
heb'in kans1; sen elbette dagrulanmi§Sm, diyerek gitmi§. 0, gidince 
Ebubekir (r.a.): Seni gormedi mi? demi§. Rasulullah (s.a.) buyurmu§ 
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ki: HaYJ.r o, doniip gidinceye kadar bir melek benim 6niimii kapamak
taych. Sonra Ebu Bekr el-Bezzar der ki : Ebubekir (r.a.)den bu isnaddan 
daha giizel bir isnadla hadis rivayet edildigini bilmiyoruz. 

ilim ehlinden baz1 kimseler: «Boynunda biikiilmii§ bir ip oldugu 
halden kavli hakkmda §6yle demi§lerdir: Boynunda ate§ten bir ip oldu
g¥ halde. Bu ate§ bazan sac; 6rgulerine kadar c;1kanhr, sonra a~ag1ya 
kadar atlhrd1. Boylece devam eder giderdi. 

Ebu Hattab Orner ibn Dihye el-Kelbi el-Endelusi, «et-Tenvirn isim
li kitabmda ( ..L..il ) kelimesinin, kovamn ipi anlamma geldigini say
ler. Ve bu konuda bir de rivayet nakleder. Ebu Hanife ed-Dineveri, «en
Nebatn isimli kitabta her ( ..LJI ) in su kovas1 oldugunu s6yler. Ve 
bu konuda baz1 §iirler nakleder. 

wl ( ... ) 
?" Bilginler dediler ki: Bu sure peygamberin nubiivvetine apac;1k bir 

delil ve ayan beyan bir mucizedir. <;unkii bu ayette: «Alevli ate§e gi
recektir, kans1 da, odun ta§1yarak. Boynunda biikiilmii§ bir ip oldugu 
halde.» buyurarak onun §akiligini ve imana gelmeyecegini haber ver
mektedir. Her ikisinin de iman etmeyecegini bildirmektedir. Ne ac;1ktan 
ne gizliden, ne goriiniirden, ne kapah olarak mii'min olmayacaklanm 
haber vermektedir. Bu, peygamberin nubiivvetinin en ac;1k ve g6zahc1 
delillerinin en kuvvetlilerinden birisidir. 

LEHEB SiJRESiNiN SONU 

Tefstr, C. XV, F : 548 



tHLAS SURESi 

(Mekke'de mizil olmu$tUr.) 

ihlas Suresinin NiizUI Sebebi ve Fazileti: 
imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Sa'd Muhammed ibn 

Miiyesser es-Sagani. .. Ubeyy ibn Ka'b'tan nakletti ki; mii§rikler Rasu
lullah'a: Ey Muhammed, bize Rabb1mn soyundan sopundan bahset, de
mi§ler. Bunun iizerine Allah Teala: ((De ki : 0 Allah, bir tektir. Allah'
tlr, Samed'dir. Dogurmaml§ ve dogurulmaml§tlr. Hie; bir §ey O'na. denk 
degildir.n ayetini inzal buyurmu§. Tirmizi ve ibn Cerir de Ahmed ibn 
Meni kanahyla bu rivayeti naklederler. ibn Cerir fazla olarak raviler 
arasmda Muhammed ibn Heda§'l zikreder. Aynca ibn Cerir ve Tirmiz! 
buna §U ilaveyi yapar: Samed; dogurmaml§ ve dogurulmaml§ oland1r. 
Qiinkii dogurulmu§ olan her §ey mutlaka olecektir. CHen her §eyin de 
mutlaka mirasc;1S1 bulunacaktlr. Celil olan Allah ise olmez ve O'nun 
varisi yoktur. ((Hie; bir §ey O'na denk degildir.>> O'nun benzeri ve dengi 
hie; bir §ey yoktur. Hie; bir §ey O'nun gibi degildir. ibn Ebu Hatim bu 
rivayeti Ebu Sa'd Muhammed ibn Miiyesser kanahyla . .. Ubeyy ibn Ka'b'
tan nakleder. Tirmizi de bu rivayeti Abd ibn Humeyd kanahyla ... Ebu'l
Aliye'den nakleder ve miirsel olarak zikreder. Aynca bize haber verdi, 
demez. Sonra Tirmizi; bu, Ebu Said'in sahih hadislerinden biridir, der. 

Bu anlamda bir ba§ka hadisi de Ebu Ya'la el-Mavs1li. .. Cabir'den 
nakleder: Buna gore bir bedevi Rasulullah'a gelip; bize Rabbmm soyun
dan bahset, deyince Allah Azze ve Celie : ((De ki: 0 Allah, bir tektir .. . n 
ayetini inzal buyurmu§tUr. Bunun isnadl da yukardakine yakmdlr. Ibn 
Cerir bu rivayeti Muhammed ibn Avf kanahyla Siireyc'ten nakleder. 
Bu rivayeti selef'ten birden fazla ki§i miirsel olarak zikretmi§lerdir. 
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Ubeyd ibn ishak el-Attar ... Abdullah ibn Mes'ud'dan nakleder ki; 
Kurey§'liler Rasulullah (s.a.)a; Bize Rabbmm soyundan bahset, demi§
ler de bunun iizerine : ((De ki: 0 Allah, birtektir.)) ayeti na?:il olmu§. 

Taberani der ki: Firyabi ve ba§kalan ... Ebu Vail'den miirsel olarak 
ve Abdurrahman ibn Osman ... Ebu Hiireyre'den naklederler ki; Rasu
lullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Her §eyin nisbet edildigi bir §ey vard1r. 
Allah'm nisbet edildigi de: «De ki: 0 Allah, bir tektir.)) kavlidir. 

Buhari der ki: Bize Muhammed ed-Dehlebi... Hz. Ai§e'den nakletti 
. ki; Rasulullah (s.a.) bir ki§iyi seriyye ile birlikte gondermi§. 0 arkada§
lanyla namaz k1larken hep ihlas suresi ile namaza son veriyormu§. Se
riyye dondiigiinde bu durumu Hz. Peygambere anlatmi§lar. Rasulullah 
(s.a.) demi§ ki: Ona sorun, neden dolay1 boyle yap1yor? Sorduklarmda; 
c;iinkii bu, Rahman'm s1fat1d1r ve ben onu okumay1 c;ok seviyorum, de
mi§. Bunun iizerine Rasulullah (s.a.) da: Ona bildirin ki, Allah Teala 
da onu seviyor, demi§. Buhari'nin tevhid kitabmda bu §ekilde rivayet 
edilir. Baz1lan ise bu hadisin rivayetinde Muhammed ed-Dehlebi'yi -zik
retmezler ve bunu Ahmed ibn Salih kanahyla naklederler. Muslim ve 
Nesei de bu hadisi Abdullah ibn Vehb kanahyla ... Ebu Hilal'den nak
leder. 

Buhari, namaz kitabmda der ki: Ubeydullah, Sabit kanahyla Enes'
ten nakletti ki: 

Ansar'dan bir adam Kuba mescidinde onlara imamhk yap1yormu§. 
Namaza ilk ba§lad1g1 zamanda ba§lang1c; olarak hep ihlas suresihi oku
yor, bunu bitirdikten sonra bir ba§ka sure okuyormu§. Her rek'atta da 
bOyle yap1yormu§. Arkada§lan onunla konu§up demi§ler ki: Sen, bu 
sure ile ilk rek'ata ba§hyorsun. Sonra bunu kafi gormeyerek bir ba§ka 
sure okuyorsun. Ya bunu oku veya b1rak ba§ka bir sure oku. 0 demi§ 
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ki: Ben, bunu b1rakmam eger size imam olmam1 istiyorsamz boyle ya
panm. istemiyorsamz imamhg1 b1rakmm. Onun kendilerinin en af
dah oldugunu kabul ettikleri ic;in ba§kalannm kendilerine imamllk et
mesini istemiyorlardL Rasulullah'm hqzuruna geldiklerinde durumu 
peygambere haber verdiler. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Ey falanca, 
arkada§larmm soyledigi §eyi yapmam engelleyen nedir? Her rek'atta bu 
sureyi okumamn gerekliligini sana ne bildirdi? Adam dedi ki: Ben, o 
sureyi seviyorum. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Senin o sureyi sevmen, 
seni cennete girdirir. Buhari boylece bu rivayeti kesin olarak nakleder. 
Ebu isa et-Tirmizi de Cami'inde Buhari kanahyla ismail ibn Ebu Uveys'
ten ... o da Ubeydullah ibn 6nier'den aym isnadla zikreder. Sonra Tir
mizi; bu hadisin Ubeydullah kanahyla Sabit'ten nakli garibtir, der. Ve 
yine Tirmizi der ki: Miibarek ibn Fadale, Sabit kanahyla Enes ibn Ma
lik'ten nakletti ki; adamm birisi: Ey Allah'm Rasulii, ben bu ihlas su
resini c;ok seviyorum, demi§ de Rasulullah (s.a.): Senin onu sevmen se
ni cennete girdirir, buyurmu§. Tirmizi'nin ek olarak verdigi bu k1sm1 / 
Ahnied ibn Hanbel, Miisned'inde muttas1l olarak Ebu Nadr kanahyla ... 
Enes'ten nakleder. Buna gore, Rasulullah (s.a.)a bir adam gelip; ben 
bu ihlas suresini c;ok seviyorum, demi§ de Rasulullah (s.a.) buyurmu~ 
ki: Senin onu sevmen seni cennete girdirir. 

ihlas Suresinin Kur'an'm Uc;te Birine 
Denk Olduguna Dair Hadisler : 
1 - Buhari der ki: Bize ismail ... Ebu Said'den nakletti ki: Ada 

mui birisi, bir ba§kasmm devamh ihlas suresini okudugunu duydu. Er
tesi giin Rasulullah'a gelip durumu anlatt1. Adamm halini kiic;iimsii
yordu. Rasulullah (s.a.) dedi ki: 

Nefsim kudret. elinde olan Allah'a yemin ederim ki; ihlas suresi 
Kur'an'm iic;te birine denktir. Aynca ismail ibn Ca'fer ... Ebu Said'den; 
karde§im Nu'man oglu Katade peygamberden boyle haber verdi, diyen 
bir ba§ka rivayeti ilave eder. Bu hadisi Buhari de Abdullah ibn Yusuf 
kanahyla Ka'nebi'den rivayet eder. Ebu Davud da onu Ka'nebi'den, Ne
sei Kuteybe'den hepsi de Malik'ten bu hadisi naklederler. Katade, ibn 
Nu'man'm hadisini ise Nesei iki yolla ismail ibn Ca'fer'e isnad eder. 

2 - Buhari der ki: Orner ibn Hafs ... Ebu Said'den nakletti ki; 
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Rasulullah (s.a.) ashabma §6yle demi§: Sizden biriniz bir gecede 
Kur'an'm ii~te birini akumaktan bitkin dii§er mi? Bu durum anlara 
ag1r geldi de; ey Allah'm Rasulii, buna hangimizin giicii yeter? dediler. 
Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: ccAllah bir tektir, Samed'dir.» kavli, Kur'
an'm ii~te biridir. Buhari, bu hadisin ibrahim ibn Yezid en-Nehai ve 
Dahhak ibn ~urahbil el-Hemedani kanahyla Ebu Said'den naklinde 
miinferid kalmi§tlr. Ferebri der ki: Ebu Ca'fer Muhammed ibn Ebu H;a
tim'in . . . Bu hadisi Ibrahim' den naklettigini i§ittim. Bu rivayet, miir
seldir. 

3 - imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Yahya ibn ishak ... 
Ebu Said el-Hudri'den nakletti ki; Nu'man her gece ihlas sur·esini aku
yarak yatlyardu. Bu durum Rasulullah'a anlat1lmca buyurdu ki: Nefsim 
kudret elinde alan Allah'a yemin ederim ki; a, Kur'an'm yansma veya 
ii~te birine denktir .. 

4 - imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Hasan ... Abdullah ibn 
Amr'dan nakletti ki; Ebu Eyyub el-Ansari bit mecliste bulundugunda 
§6yle demi§ti: Sizden biriniz, her gece Kur'an'm ii~te birini akumaya 
gii~ yetirebilir mi? Buna kimin giicii yeter? denilince, dedi ki: ihlas su
resi, Kur'an'm ii~te biridir. Abdullah ibn Amr der ki: Rasulullah (s.a.) 
Ebu Eyyub'un boyle dedigini duydu ve; Ebu Eyyub dagru sayler, dedi. 

5 - Ebu is9, et-Tirmizi der ki: Bize Muhammed ibn Be§§ar, Ebu 
Hiireyre'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§ : Taplanm, 
~iinkii ben size Kur'an'm ii~te birini akuyacag1m. Bunun iizerine gelen
ler taplamp yigilmi§lar. Sanra Rasulullah ~1k1p: ceDe ki: 0 Allah, bir 
tektir. Allah't1r, Samed'dir. Dagurmami§ ve dagurulmam1~t1r. Hi~ bir 
§ey O'na denk degildir.)) ayetini akumu§, sanra i~eri girmi§. Biz birbiri
mize dedik ki: Rasulullah (s.a.); ben, size Kur'an'm ii~te birini akuya
cagim, demi§ti. Gokten bir haber gelmi§ almah. Sanra Rasulullah (s.a.) 
~1k1p geldi ve dedi ki: Ben, size Kur'an'm ii~te birini akuyacag1m, de
mi§tim. Dikkat edin, i§te ihlas suresi Kur'fm'm ii~te birine denktir. 
Miislim de bu hadisi, Sahih'inde Muhammed ibn Be§§ar'dan nakleder. 
Tirmizi; bu hadis hasendir, sahihtir. garibtir, der. Raviler arasmda yer 
alan Ebu Hazim'in ad1 ise Selmlln'd1r. 

6 - imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Abdurrahman ibn Meh
di. . . Ebu Eyyub el-Ansari'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle bu
yurmu§: Sizden biriniz bir gecede Kur'an'm ii~te birini akumaya gii~ 

yetirebilir ·mi? Kim, bir gece ihlas suresini akursa; a gece Kur'an'm ii~
te birini akumU§ alur. Bu hadisin isnadl imam Ahmed'e dakuz ravi ka
nahyladir. Tirmizi ve Nesei de bu hadisi Muhammed ibn Be§~ar kanahy
la rivayet ederler. Tirmizi, Kuteyb~'yi de bunlara ekler ve boylece bu 
raviler Abdurrahman ibn Mehdi kanahyla . . . Ebu Eyyub el-Ansari'den 
nakleder ki ravilerin say1s1 ana ula§Ir , Tirmizi'nin rivayetinde; Ebu Ey-
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yub el-Ansari'nin hamm1 Ebu Eyyub'tan nakleder ki, diye bir ilave da
ha vardir. Sonra Tirmizi der ki: Bu konuda Ebu Derda, Ebu Said, Ka
tade ibn Nu'man, Ebu Hureyre, Enes ibn Malik, ibn Orner ve Ebu Mes'
ud'dan da rivayetler mevcuddur. Bu hadis hasendir. Ve bu hadisin ri
vayetini Zaide'nin haklettigi rivayetten daha guzel bir §ekilde bilmi
yoruz. Onun rivayetini israil ve Fudayl ibn iyaz benimserler. ~u'be 
ve daha ba§ka guvenilir raviler bu hadisi Mansur'dan rivayet ederler, • 
ancak bu rivayette 1zt1ra.b bulundugunu bildirirler. 

7 - imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Hu§eym ... Ubeyy ibn 
Ka;Jidan veya Ansar'dan bir adamdan nakletti ki ; Rasulullah (s.a .) 
§6yle buyurmu§tur: Kim, ihlas suresini okursa; Kur'an'm u~te birini 
okumu§ gibi olur. Nesei; «Gece ve Gunduz )) bahsinde Hu§eym kanahy
la .. . ibn Ebu Leyla'dan bu hadisi nakleder. Ancak onun rivayetinde 
Hilal ibn Yes'af yoktur. 

8 - imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Veki' ... Ebu Mes'ud'
dan nakletti ki ; Rasulullah (s.a .) §6yle buyurmu§: ihlas suresi, Kur'
an'm u~te birine denk gelir. Bu rivayeti ibn Mace de Ali ibn Muham
med kanahyla Veki'den nakleder. Nesei ise ((Gece ve Gunduz)) bahsinde 
ba§ka tariklerle Amr ibn Meymun'dan merfu ve mevkuf olarak nakle
der. 

9 - imam Ahmed ibn Hanbel dedi ki : Bize Behz ... Ebu Derda'dan 
nakletti ki ; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Sizden biriniz her gun 
Kur'an'm u~te birini okumaktan aciz olur mu? Dogrusu Allah Teala 
Kur'an'1 u~e boldu. ihlas s·uresi Kur'an'm uc;te biridir. Bu rivayeti Mus
lim ve Nesei Katade'nin hadisinden naklederler. 

10 - imam Ahmed ibn Hanbel dedi ki: Bize Umeyye ibn Halid ... 
Ummu Kiilsum Bint-i Ukbe ibn Ebu Muayt'tan nakletti ki; Rasulullah 
(s.a .) §6yle buyurmu§: ihlas suresi ; Kur'an'm iic;te birine denk gelir. 
Nesei de bu rivayeti (( Gece ve Giinduz)> bahsinde Amr ibn Ali kanallyla 
Umeyye ibn Halid'den nakleder. Sonra Malik tarikiyle Humeyd ibn Ab
durrahman'dan nakleder. Keza «Gece ve Giinduz )). bahsinde Muham
med ibn ishak kanahyla Humeyd ibn Abdurrahman'dan nakleder ki, 
Rasulullah'm ashabmdan bir grup ana anlatmi§lar. Rasulullah (s.a .) 
buyurmu§ ki : Kim ihas Suresiyle namaz k1larsa ; bu, Kur'an'm iic; te 
birine denk olur. 

11 - imam Malik ibn Enes der ki : Ubeydullah ibn Abdurranman, 
Ubeyd ibn Huneyn'den nakletti ki ; o, Ebu Hureyre'nin §6yle dedigini 
i§ittim, demi§tir : Bir giin Rasulullah (s.a .) ile beraber geldik. 0 , bir 
ki§inin ihlas suresini okudugunu i§itti de buyurdu ki : Ona vacib oldu . 
Ben; ne vacib oldu? dedim de; cennet, dedi. Tirmizi ve Nesei de bu ha
disi Malik'ten naklederler. Tirmizi bunun hasen, sahih, garib oldugunu 
soyler ve; bu hadisi Malik'in hadisinden ba§ka §ekUyle tamm1yoruz, der. 
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12 - Az once RasUiullah'm; senin ihlas suresini sevmen seni cen
nete girdirir, buyurdugunu kaydetmi§tik. 

13 - Hafiz Ebu Ya'la el-Mavsili der ki: Bize Katan ibn Ntiseyr ... 
Enes'ten nakletti ki, o; RasUlullah (s.a.)m §Oyle buyurdugunu i§ittim, 
demi§tir: Sizden biriniz bir gecede ti~ kere ihlas suresini okumaya gti~ 
yetiremez mi? Dogrusu bu, Kur'an'm ti~te birine denk gelir. Bu hadisin 
isnad1 zaYiftlr. Bundan daha saglam bir hadisi Abdullah ibn imam Ah
med ibn Hanbel... Hubeyb'ten nakleder ki; bir gece bize hafif yagmurla 
beraber karanhk bastlrd1. Rasulullah (s.a.)I namaz kildirmasi i~in bekle
dik. RasUlullah (s.a.) ~Iktl, benim elimden tuttu ve: De ki, dedi ve sus
tu. Sonra yine: De ki, dedi ve sustu. Ben; ne diyeyim? dedigimde, bu
yurdu ki: Yatarken ve kalkarken: ((De ki: 0 Allah, bir tektir ... >> ayeti 
ile Nas ve Felak surelerini oku. Bir gtinde iki kere okuma yeter. Ebu 
Davud, Tirmizi ve Nesei, bu hadisi ibn Ebu Zeyd kanahyla rivayet eder. 
Tirmizi; bu hadis bu §ekliyle hasen, sahih ve garibtir, der. Bu hadisi 
Nesei bir ba§ka yolla Muaz ibn Abdullah'tan nakleder. 

14 - imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize ishak ibn isa ... Te
mim ed-Dari'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Kim, on 
kere; Allah'tan ba§ka ilah yoktur, 0 bir tektir, Samed'dir, e§ ve ~ocuk 
edinmemi§tir ve hi~ bir §ey O'na denk degildir, derse; ona kirk bin kere 
bin iyilik yazihr. Bu hadisin rivayetinde Ahmed ibn Hanbel mtinferid 
kalmi§tlr. Buhari, Halil ibn Mtirre'yi zay1f bir ravi sayar. 

15 - imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Hasan ibn Musa ... 
Sehl ibn Muaz'dan nakletti ki; babas1 Rasulullah (s.a.)m §6yle buyur
dugunu bildirmi§: Kim, ihlas suresini tamam1yla on kere okursa, Allah 
Teala ona cennette bir k6§k yapar. Hz. Orner dedi ki: Oyleyse bunu ~ok
<;a yapahm ey Allah'm Rasulti. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: 0 zaman, 
Allah daha ~ok ve daha gtizelini verir. Bu hadisin rivayetinde Ahmed 
ibn Hanbel mtinferid kalmi§tJr. Bu hadisi Ebu Muhammed ed-Daremi 
Mtisned'inde §6yle nakleder: Bize Abdullah ibn Yezid ... Ebu Akil Ztihre 
ibn Ma'bed'den nakletti ki -Daremi bunun Ebdal'dan oldugunu soy
ler- o, Said ibn Mtiseyyeb'in §6yle dedigini i§itmi§: Rasulullah (s.a.) 
buyurdu ki: Kim ihlas suresini on kere okursa, Allah Teala ona cen
nette bir k6§k yapar. Kim de yirmi kere okursa, Allah Teala ona cen
nette iki ko§k yapar. Kim de otuz kere okursa, Allah Teala ona cennet
te ti~ ko§k yapar. Bunun tizerine Orner ibn Hattab demi§ ki: Oyleyse 
k6§klerimizi ~ogaltahm. Rasulullah (s.a.) da buyurmu§ ki: Allah bun
dan daha geni§ imkanlar verir. Bu hadis saglam ve mtirsel bir hadistir. 

16 - Haf1z Ebu Ya'la der ki: Bize Nasr ibn Ali ... Enes ibn Malik'
ten nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Kim ihl:\s suresini 
elli kere okursa, onun elli y1lhk gtinah1 bagi§lamr. Bu hadisin isnad1 
zay1ft1r. 
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17 Ebu Ya'la der ki: Bize Ebu Rebi' ... Ene.S ibn Malik'ten nak-
letti ki; Rasulullah (s.a.) §byle buyurmu§: Kim, ihlas suresini bir giin
de iki yiiz kere okursa; Allah Teala ana bin be~ yiiz sevab yazar. Ancak 
o ki§inin iizerinde bon; varsa yazmaz. Bu hadisin isnadl za)Tlftlr. Qiin
kii raviler arasmda yer alan Hatim ibn Meymun'u Buhari ve ba§kalan 
zay1f sayarlar. Tirmizi de bu hadisi Muhammed ibn MerzUk kanahy
la ... Enes'ten nakleder. Onun ifadesi §byledir: Kim, giinde iki yiiz ke
re ihlas suresini okursa; Allah Teala onun elli y1lhk giinahm1 siler. An
cak iizerinde bar~ varsa miistesnadir. Tirmizi de ayru isnadla Rasulul
l~h (s.a.)m §byle buyurdugunu kaydeder: Kim, yatagma yatmak ister de 
sag tarafi iizerine yatar ve yiiz kere ihlas suresini okursa, k1yamet giinii 
Aziz ve Celil alan Rab ana der ki:. Ey kulum, sagmdan dogru cennete 
gir. Sonra Tirmizi bu hadisin Sabit'ten nakli garibtir, der. Bu hadis 
ba§ka vecihlerle de Enes'ten nakledilmi§tir. 

Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Bize Sehl ibn Bahr .. . Enes'ten nakletti ki ; 
Rasfllullah (s.a.) §byle buyurmu§: Kim iki yiiz kere ihlas suresini okur
sa, Allah onun iki yiiz yilhk giinahmi siler. Sonra Ebu Bekr el-Bezzar 
der ki: Biz bu hadisin Hasan ibn Ebu Ca'fer ve Agleb ibn Temim'den 
ba§ka bir rivayet~en sabit oldugunu bilmiyoruz. Ancak her iki ravi de 
kotii ezberlemede birbirine yakmd1rlar. 

18 - Nesei, ihlas suresinin tefsirinde der ki: Bize Abdurrahman 
ibn Halid ... Abdullah ibn Biireyde'den nakletti ki; babasi ana §byle ha
ber vermi§: Biireyde Rasulullah ile beraber mescide girdiginde bir ki§i 
namaz klllyor ve §byle dua ediyormu§: Allah'Im, benim Senden ba~ka 
ilah bulunmadlgma Senin tek ve Samed olduguna, dogurmaml§ ve do
g:urulmaml§ olduguna, Sana hi~ bir §eyin denk bulunmadigma dair §e
hadet ettigimi bilmeni isterim. Rasulullah (s.a.) buyurmu§ ki: Nefsim 
lmru-et elinde alan Allah'a yemin ederim ki; o, Allah'tan en yiice ismiy
le istekte bulundu. 0 isimle istenirse Allah verir, dua edilirse icabet eder. 
Bu hadisi diger Siinen sahibleri muhtelif ta.riklerle Biireyde'den nakle
derler. Tirmizi; hasen, garib bir hadistir, der. 

19 - Hafiz Ebu Ya'la der ki: Bize Abd'iil-A'la ... Cabir ibn Abdul
lah'tan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §byle buyurmu§: U~ §ey vardir ki; 
imanla beraber bir kimse bunlara sahib olarak gelirse, cennetin diledigi 
kap1smdan girer ve diledigi kadar huri ile evlendirilir: Katilini affeden, 
gizlice borcunu odeyen ve her farz namazdan sonra o~ kez ihlas suresi
ni okuyan. Cabir ibn Abdullah der ki: Hz. Ebubekir; ya bunlardan birisi 
ile gelirse? deyince, Rasulullah (s.a.): Veya bunlardan birisi ile gelirse, 
demi§. 

20 -- Hafiz Ebu'l-Kasim et-Taberani der ki: Bize Muhammed ibn 
Abdullah ... Cerir ibn Abdullah'tan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §byle 
buyurmu§: Kim, evine girerken ihlas suresini okursa; hem o hane hal-
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kmdan, hem de kom§ularmdan fakirlik kaldmllr. Bu hadisin isnadi za
yiftir. 

21 - Hafiz Ebu Ya'lll der ki: Bize Muhammed ibn ishak ... Ala 
es-Sakafi'den nakletti ki; o, §oyle demi§: Ben, Malik ibn Enes'in §Oyle 
dedigini i§ittim: Biz Tebuk'te Rasulullah (s.a.) ile beraber idik. Daha 
once benzer §ekliyle dogdugunu hi<; gormedigimiz bir §ekilde gi.ine§ par
lak l§lk ve aydmhklarla dogdu. Cibril (a.s.) Rasulullah (s.a.) a geldi. 
Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Ey Cebrail; ne oluyor ki bugi.in gi.ine§in 
daha once benzerini hi<; gormedigim bir aydmllk, I§Ik ve nur ile dog
dugunu gori.iyorum? Cebrail dedi ki: Bugi.in Medine'de Muaviye ibn 
Muaviye oldi.i. Allah Teala onun namazm1 k1lmak i.izere yetmi§ bin me
lek gonderdi. Rasulullah (s.a.): Neden bu? deyince Cebrail dedi ki: 0, 
otururken, kalkarken, gezerken, dola§lrken hep gece gi.indi.iz ihll1s su
resini okurdu. Ey Allah'm Rasuli.i, di.inyay1 senin i<;in tutay1m da sen 
de onun namazm1 k1lar 1rusm? Rasulullah (s.a.); evet, dedi ve onun 
namazm1 k1ld1. Hafiz Ebu Bekr el-Beyhaki uDelail en-Ni.ibi.ivve» isimli 
eserinde, Yezid ibn Harlin kanahyla Ebu Muhammed Ala es-Sakafi'den 
bu rivayeti nakleder. Ancak bu zat hadis uydurmakla itham edilmi§tir. 
Allah en iyisini bilendir. 

Hafiz Ebu Ya'la der ki : Bize ~am'h Muhammed ibn ibrahim ... Enes'
ten nakletti ki; Cebrail (a.s.) inip; Leys kabilesinden Muaviye oglu 
Muaviye oldi.i, onun i.izerine namaz kilmak ister misin? dedi. Rasulul
lah (s.a.); evet, dedi. Cebrail kanadm1 yeryi.izi.ine vurdu ve orada bu
lunan aga<; ve <;i<;eklerin hepsi doki.ildi.i. Cebrail Peygamberin tahtim 
kald1rd1 ve ona bakt1. RasUlullah (s.a.), arkasmda meleklerden iki saf 
bulundugu halde tekbir ald1. Her safta yetmi§ bin melek vard1. Rasu
lullah (s.a.) buyurdu ki: Ey Cebrail o, bu makama nas1l ula§tl? Ceb
rail dedi ki: 0 , ihlas suresini ve bu sureyi okumay1 <;ok severdi. Oturur
ken, kalkarken, giderken, geiirken her hali.ikarda bu sureyi okurdu. 
Beyhaki bu hadisi Osman ibn Heysem kanahyla .. . Enes'ten nakleder ki 
bu, daha dogrudur. Raviler arasmda yer alan Mahmud ibn Hilal hak
kmda Ebu Hatim er-Razi; me§hur degildir, der. Bu hadis daha ba§ka 
yollardan rivayet edilmi§se de biz k1sa kesmek i<;in onlan terkettik. An
cak hepsi de zay1f rivayetlerdir. 

22 - imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize E·bu .Mugire, Ukbe ibn 
Amir'den nakletti ki ; o, §Oyle demi§ : Ben, Rasulullah (s.a.) ile kar§Ila§
tlm, once uzamp elini tuttum ve dedim ki : Ey Allah'm Ras~li.i, mi.i'
minin kurtulw~u ne iledir? Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Ey Ukbe ; dil
siz ol. Evinin i<;inden di§an ta§ma ve i§ledigin gi.inahlara agla. Ukbe 
ibn Amir der ki : Sonra Rasulullah (s.a.) benimle kar§Ila§ti ve once ge
lip elimi tuttu ve dedi ki : Ey Amir oglu Ukbe; sana Tevrat, incil, Zebur 
ve yi.ice Kur'fm'da indirilmi§ olan i.i<; sureyi ogreteyim mi? Ukbe ibn 
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Amir der ki: Ben; evet Allah beni sana kurban etsin, dedim. Rasulul
lah (s.a.) buyurdu ki: ihlas, Felak ve Nas surelerini oku. Sonra §Oyle 
dedi: Ey Ukbe; onlan unutma ve hi~ bir gece bunlan okumadan yatma. 
Ukbe ibn Amir der ki : Rasulullah (s.a.)m onlan unutma dedigi gun
den beri hi~ unutmad1m ve bunlan okumadan da hi~ bir gece yatma
dim. Ukbe ibfl Amir der ki: Sonra ben Rasulullah'la kar§Ila§tlm ve il
kin ben uzamp onun elini tuttum; ey Allah'm RasUlu, bana amellerin 
en iistunlerini haber ver, dedim. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Ey uk.: 
be, seninle munasebeti kesen akrabalarmla munasebet kur. Sana ver
meyene ver ve sana zulmedenden ka~m. Bu hadisin baz1 kisimlanm Tir
mizi, Ztihd babmda Ubeydullah kanahyla Ali ibn Yezid'den nakleder 
ve; hasen bir hadistir, der. Ahmed ibn Hanbel de bir ba§ka yoldan Ha
san ibn Muhammed kanahyla . .. Ukbe ibn Amir'den bu hadisi rivayet 
eder. Ancak bu rivayette Ahmed ibn Hanbel mlinferid kalmi§tlr. 

23 - Buhari der ki : Bize Kuteybe ... Hz. Ai§e'den nakletti ki; 

Rasulullah (s.a.) yatagma uzand1gmda her gece avu~lanm toplar, 
sonra onlara ufurur ve ihlas, Felak ve Nas suresini okur sonra onunla 
once ba§mdan ve yuzunden ba§lamak uzere vucudunun diger taraflarma 
gucu yettigince surermi§. Bunu u~ kez yaparmi§. Bu rivayeti Sunen sa
hibleri Ukayl kanahyla ... ibn f?iha.b'tan naklederler. 

~.J-"'f~2-f;o> _, ~t_,> -"o/ '1.: ' ,_. 

~~\~)®-'~~)j~5¢r~~~~ep~~-~?J; 
Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 
1 - De ki: 0 Allah, bir tektir. 
2 - Allah'tlr, Samed'dir. 
3 - Dogurmam1~ ve dogurulmam1~tlr. 

4 - Hi<; bir ~ey O'na denk degildir. 

' Bu surenin nuzUI sebebi daha one~ ge~mi§ti. ikrime der ki : Yahu-
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diler; biz Allah'm oglu Uzeyr'e tap1yoruz, dediler. H1ristiyanlar da; biz 
Allah'm oglu Mesih'e tap1yoruz, dediler. Mecusiler; biz aya ve gune§e 
tap1yoruz, dediler. Mii§rikler; biz putlara tap1yoruz, dediler. Bunun iize
rine Allah Teala da Rasulune: <<De ki: 0 Allah, bir tektir.» ayetini in
dirdi. 0, birdir ve tektir. Benzeri olmad1g1 gibi veziri, §eriki, dengi de 
yoktur. Bu ifade isbat sadedinde yalmzca Allah i~in kullaruhr. Ba§ka 
birisi i~in kullamlmaz. <;unku o, s1fatlarmm ve fiillerinin tumunde en 
muk~mmelidir. 

((Allahtlr, Samed'dir.,, ikrime, ibn Abbas'tan nakleder ki: Butun 
mahlukatm ihtiya~ ve isteklerinde kendisine dayand1klan zattlr. Ali 
ibn Ebu Talha, ibn Abbas'tan nakleder ki; o, bu ayete §byle mana ver
mi§tir: 0, lutfunda mukemmel olan efendidir. ~erefi en ustiin olan ~e
rif'tir. Azameti en yuce olan Azim'dir. Hilmi en mukemmel olan Halim'
dir. ilmi en miikemmel olan Alim'dir. Hikmeti kemale ermi§ bulunan 
Hakim'dir. Her tiirlu §eref ve yucelikte mukemmelin kendisidir. 0, Al
lah'tlr tenzih ederiz ·o·nu. O'nun s1fatlan bunlardir. O'ndan ba§kas1 
i~in bu s1fatlar kullamlmaz. O'nun dengi yoktur. O'nun gibi hi~ bir §ey 
yoktur. Vahid, Kahhflr olan Allah'l tesbih ederiz. 

A'me§, ~ekik kanallyla Ebu Vail'den nakleder ki Samed kelimesi; 
efendilikte son dereceye varmi§ olan efendi demektir. As1m da bu riva
yeti Ebu Vii.il kanahyla ibn Mes'ud'dan nakleder. 

Malik, Zeyd ibn Eslem'den naklen der ki: Samed; efendi, demek
tir. Hasan ve Katade de; yaratlklanndan sonra baki kalan, demektir 
derler. Yine Hasan der ki: Samed; hi~ zeval bulmayan Hayy ve Kay
yum, demektir. ikrime ise; kendisinden hie; bir §ey 91kmayan ve bir §ey 
yemeyen anlamma gelir, der. 

Rebi' ibn Enes; Samed, dogmaml§ ve dogurulmaml§ olan demek
tir. Sanki o ikinci ayetteki: uDogurmaml§ ve dogurulmami§tlr.>> kavlini 
Samed'in tefsiri olarak kabul etmektedir ki bu, sag lam bir tefsirdir. Bu 
konuda ibn Cerir'in Ubeyy ibn Ka'b'tan naklettigi hadis yukanda ge<;
mi§ti. 0 hadis te ac;Ik«;:a bu manay1 destekler. 

Abdullah ibn Mes'ud, Abdullah "ibn Abbas, Said ibn Miiseyyeb, Mu
cahid, Abdullah ibn Bureyde, ikrime, Said ibn Cubeyr, Ata ibn Ebu 
Rebah, Atlyye el-Avfi, Dahhak ve Siiddi; Samed kelimesinin, karm ol
mayan, anlamma geldigini belirtirler. Siifyan es-Sevri de Mansur kana
hyla Mucahid'den; Samed kelimesinin, i~inde bo§lugu bulunmayan an-

.,... Iamma geldigini bildirir. ~a'bi ise bu kelimenin, yemek yemeyen ve 
ic;ecek ic;meyen demek oldugunu soyler. Abdullah ibn Bureyde de bu
nun; parlayan nur anlamma geldigini, bildirir. Biitiin bu rivayetleri ibn 
Ebu Hatim, Beyhaki, Taberani rivayet edip anlatlrlar. Ebu Ca'fer ibn 
Cerir Taberi de bunlarm ~ogunu kendi isnad1yla beraber nakleder ve 
der ki: Bana Abbas ibn Ebu Tali b ... Bureyde'den nakletti ki -ben onun 
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bu ifadeyi peygambere kadar ula§tlrd1gm1 biliyorum- Samed; karm 
olmayan, demektir. Bu, ger~ekten garibtir. Dogru alan, bunun Abdul
lah ibn Biireyde'den mevkUf olarak nakledilmesidir. 

Hafiz Ebu'l-Kas1m et-Taberani Siinnet bahsinde, Samed kelimesinin 
tefsiriyle ilgili yukanda soylenenlerin pek ~ogunu irad ettikten sonra 
§oyle der: Biitiin bunlar, sahihtir. Bu, Aziz ve Celil alan Rabb1m1zm Sl

fatlandlr. ihtiya~lar konusunda kendisine ba§vurulan O'dur. Comert
ligi ve lutufkarllgl son haddine ula§ml§ alan O'dur. 0, karm olma_yan, 
yeyip i\!meyen Samed'dir. Ve 0, yarat1klanndan sonra baki kaland1r. 
Beyhaki de buna benzer bir riva.yeti nakleder. 

«Dogurmaml§ ve dogurulmami§tlr. Hi~ bir §ey O'na denk degildir.)) 
Ne onun ~ocugu vard1r, ne babas1, ne de e§i. Miicahid, «Hi~ bir §ey O'na 
denk degildir.)) kavline; O'nun e§i yoktur, diye mana vermi§tir. Bu, Al
lah Teala'nm §U kavli gibidir : «Gokleri ve yeri yoktan var edendir. 
Onun nas1l ~ocugu olabilir? O'nun bir e§i de yoktur. Ve her §eyi 0 ya
ratml§tlr. 0, her §eyi en iyi bilendir.>> (En'am, 101) Yani 0, her §eyin 
sahibi ve yaratamd1r. Oyleyse yaratlklarmdan O'nun benzeri ve e~i. ya
hut O'na yakla§an nas1l bulunabilir? 0, yiicedir, mukaddestir, miinez
zehtir. T1pkl Allah Teala'nm diger ayet-i kerime'lerde buyurdugu gibi: 
«Bir k1srm kimseler: Rahman ~ocuk edindi, dediler. Andolsun ki; orta
ya ~ok kotii bir §ey attm1z. Neredeyse gokler par~alanacak, yer yanla
cak ve daglar go~ecekti; Rahman'a ~ocuk isnad etmelerinden otiirii. 
Oysa Rahman'a ~ocuk edinmek yara§maz. <;iinkii goklerde ve yerde alan 
her §ey, Rahman'a kul olarak gelecektir. Andolsun ki, ilmi onlan ku
§atnn§ ve teker teker saymi§tlr. Hepsi k1yamet giinii O'na tek olarak 
gelecektir.)) (Meryem, 88-95) Ve yine Enbiya suresinde §6yle buyurmak
tadlr: «Dediler ki: Rahman ~ocuk edindi. O'nun §am yiicedir. Hay1r, 
onlar ikram edilmi§ kullard1r. Onlar sozle asla O'nun oniine ge~emez
ler. Ancak O'nun emriyle hareket ederler.)) (Enbiya, 26-27) Saffat su
resinde ise §6yle buyurur: ((O'nunla cinler arasmda bir neseb · bag1 uy
durdular. Andolsun ki; cinler de, onlann gotiiriileceklerini bilrp.ektedir
ler. Allah, onlann nitelendirdiklerinden miinezzehtir.)) (Saffat, 158-159) 
Buhari'nin Sahih'inde buyurulur ki: I§ittigi eziyyetlere Allah'tan daha 
c;ok sabreden hi~ bir kimse yoktur. Kullar O'nun <;ocuklan oldugunu 
iddia ederler de 0, yine kendilerini nz1klandmp sagllkh olarak ya§atlr. 
Buhari der ki: Bize Ebu Yeman .. . Ebu Hiireyre'den nakletti ki; Rasu
lullah (s.a .) §Oyle buyurmu§: Aziz ve Celil alan Allah buyurdu ki : Adem
oglu hi<; hakkl yokken Beni yalanladl. Hi~ yeri yokken Bana kiifretti. 
Onun Beni yalanlamas1; beni ilk yarattlg1 gibi geri dondiiremez, deme
sidir. Halbuki ilk yaratma, Benim i<;in geri dondiirmeden daha zor de
gildir. Onun Bana kiifrii ise; Allah <;ocuk edindi, demesidir. Halbuki 
Ben, bir ve tekim. Dogurmam1§ ve dogurulmaml§ alan Samed'im. E§i 
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ve benzeri bulunmayamm. Bu rivayeti aym §ekilde Abdiir_rezzak ... Ebu 
Hiireyre'den nakleder. Ancak bu §ekliyle her iki rivayette de Buhari 
miinferid kalml§tlr. 

- ---- iZAHI --

Tann rahmet edesi (ibn Sina) dedi ki : Allah Celie, Celaluhu·nun 
((De ki: 0 Allah, bir tektir.)) kavli (§oyle demektir :) 0, mutlaktlr, 0; oy
le birisidir ki; O'nun «0, olU§U )) bal}kasma dayall degildir. <;iinkii hii
viyyeti (0, olU§U) ba§kasmdan elde edilmi§ olan her §ey, ba§kast nazar-1 
i'tibara almmad1g1 zaman o da «o, olmaz. )) Hiiviyeti (o olU§U) kendili-

. ginden olan her §ey <<o olmayan)), ister nazar-1 i'tibara almsm ister 
almmasm o, odur. Ne var ki her miimkinin varllg1 kendinden ba§ka
smdandtr. Varhg1 kendinden ba§kasmdan olan her §eyin varolmasmm 
ozelligi kendinden ba§kasmdan (kaynaklamr) ve i§te bOylec·e I<O olu§)) 
(hiiviyYet) meydana gelir. Oyleyse her mumkinin ((0 OlU§U>) (hiiviyye~ 
ti) kendisinden ba§kasmdand1r. Hiiviyeti kendinden olan ise viicudu va
cib oland1r. Aym §ekilde mahiyyeti varllgma aykm olan her §eyin var
hgl kendinden ba§kasmdan olur. Binaenaleyh onun hiiviyyeti mahiy
yeti olmaz ve dolayts1yla o, kendiliginden o, olmaz. Fakat ilk mebde' 
kendiliginden «O, olannd1r. Binaenaleyh O'nun varhg1 mahiyyetinin ay
mdir. Zira viicudu vacib olan, O'ndan ba§ka ilah bulunmayan O'dur. Ya
ni O'ndan ba§ka her §ey, O'nun «O olmas1 )) nedeniyle • - o, o degildir
aksine onun (Tanndan ba§kasmm) hiiviyyeti ondan ba§kasmdandir. 

Viicudu vacib olan ise, kendiliginden «0 , olan)) O'dur. Hatta O'nun 
zab kendisidir, ba§kaSl degildir. «0, OlU§)) (hiiviyyet) ve hUSUSiyyet 
isim verilemeyen bir anlamd1r. A<;:Iklanmas1 ancak laz1mlan ile miim
kiin olur. Bu hiiviyetin laz1mlarmdan bir k1sm1 izafi, bir k1snn da 
selbidir. izafi laz1mlar, selbi mes'elelerden daha gok tamtllabilir. Tamm
da en miikemmel olan laztm izafiyet ve selb tiirlerinden her ikisini cem'
eden laztmdtr. i§te bu (her ikisini cem'etmek) o hiiviyyetin ilah olma
smdandlr. Tarin kendisine ba§kas1 nisbet (izafe) edilip te kendisi ba§
kasma izafe edilmeyendir. Mutlak tann diger biitiin varhklarla bu §ekil
de olan tanndtr. Binaenaleyh, kendisinden ba§kasmm O'na nisbet edil
mesi izafidir: O'nun kendisinden ba§kasma nisbet edilemez olu§u da 
selbidir. 

ilahi hiiviyyet celal ve azameti nedeniyle ancak «O, O'dur)) diye de
yimlendirilebileceginden, aynca bu hiiviyyet ancak laz1mlan ile birlikte 
agtklanabileceginden dolay1 - Ki Biz; bu laz1mlardan bir ktsmmm 
izafi bir ktsmmiri selbi oldugunu, ta'rif ve hiiviyyetin ag1klanmasmda 
en I,Tiiikemmel yolun ikisinin birlikte zikredilmesi oldugunu belirtmi§ ve 
Allah Teala'nm admm hig §iiphesiz hepsini birlikte cem'ettigini agtkla
mi§tlk- Allah Teala (0 lafzmm) ardmda Allah (ismini) zikrediyor. 

11 

(( 

o: 
E 
H 
si 
si 

Y• 
bj 
B 

Y' 
e1 
zi 
la 
VE 
bl 
ni 
ac 
dt 
PE 
m 
§e 
dE 
h~ 

da 
Zll 

ta 
ge 
0 

NE 
011 
lir 
n~ 

tal 
ba 
v8J 
vu 
he 
bh 

de 
0'! 
en 



lhllls. 1-4 ) HAD!SLERLE KUR"AN-1 KERIM TEFS!R.t 8751 

<~Allah» (lafz1) ((o'' lafzmm delalet ettigi §eyin ac;IklaYJ.ClSl ve §erhi gibi 
olur. Burada ba§ka incelikler de bulunmaktad1r. Bunlardan birisi §Udur: 
Bu hiiviyyet; laz1mlan ile -ilahhk vasf1 ile- tamtlld1ktan sonra, bu 
laz1mlann onun dayanaklarmdan birisi olmad1g1 i§'ar edilmektedir. Ak
si takdirde (onun dayanaklarmdan olsayd1) ondan laz1mlara donii§ ek
sik bir donii§ olurdu. Bu inceliklerden birisi de §Udur: ((0, olu§'' (hiiviy
yet) ilahhgmtn laz1m1 olarak ac;1kland1ktan sonra, hemen ardmdan onun 
bir tek oldugu belirtiliyor. Bu bir teklik vahdaniyyetin son noktas1dlr. 
Boylece O'nun; birligin ula§abilecegi en son noktalarda oldugu te§bih 
yoluyla ifade edilmekte ve §iiphesiz hie; bir §eyin O'na dayanak te§kil 
etmedigi belirtilmektedir. Bu §ekilde bu hiiviyyetin ancak o lazimlarm 
zikri ile tamt1lmas1 miimkiin olmaktad1r. Soziin takdiri §oyle olur: A<;Ik
lanmaYJ.p da tamt1lmas1 ancak dayanaklarm zikredilmesine b1rak1lrru§ 
ve laz1mlarm zikredilmesiyle yetinilmi§ olan ((o, olu§'' (hiiviyyet) -ki 
bu laz1m tek ba§ma ilah olu§un hedefini te§kil eder- onun basitligi
nin miikemmelligini ifade eder ve aklllar onun derinligine dalmaktan 
aciz kallr, nurlarmm aydmlanmasl konusunda biitiin prensibler geride 
durup kahr. Bu inceliklerden birisi de §Udur: ilk mebde'in hiiviyyetinin 
pekc;ok laz1mlan vard1r. Ancak bu laz1mlar, bir s1raya gore tertib edil
mi§tir. Zira laz1mlar, ma'lullerdir. Her yonden basit olan tek ve hak olan 
§eyden ancak kendi ka tmdan inen, enine ve boyuna bir tertib ile bir
den fazla c;okluk sad1r olabilir. Aynca yakm Iaz1m, uzak laz1mdan da
ha iyi tamm saglar. insamn hayret edici olmas1 onu, giller olmasmdan 
daha iyi tamtlr. Bu sebeple bir ki§i, mahiyyetlerden bir mahiyyeti, la
Zlffill;l.rmdan bir §ey ile tamtmak isterse, laz1m ne kadar yakm olursa, 
tamm daha fazla olur. Hatta bir ba§ka §ekilde bu ifadenin c;ok daha 
gerc;eklik kazanrru§ oldugu hatlrlanabilir : §oyle ki, bir §eyin uzak laz1m1 
o §eyin gerc;ekten ma'lulii olamaz. Ancak ma'lUliiniin ma'lulii olabilir. 
Nedeni bulunan bir §eyi gerc;ekten tanimak, ancak o nedenleri bilmekle 
olur. Nedeni bulunmayan §ey ise ancak Iaz1mlan bak1mmdan tanmabi
lir. Bu gerc;eklikten dolay1, mahiyyetin tammmda bir §ey uzak laz1mla~ 
nyla zikredilecek olursa, bu tamm gerc;ek bir tamm olamaz. Gerc;ek 
tamm bir §eyin yakm lazimlar1yla yap1lan tamrmdlr ki o §ey o laz1m1, 
ba§kas1 ic;in degil kendiliginden .gerekli k1lar. ilk mebde' ic;in; ((viicudu 
vacibdir.» ifadesinden daha once gelen hic; bir lazim yoktur. <;iinkii 0, 
viicudu vacib oland1r. Ve O'nun, vi.icudu vas1tas1yla kendinden ba§ka 
her §eyin mebde'i olmas1 gerekmektedir. ilah olu§u, i§te bu iki husflsun 
birle§mesidir. 

Bu sebeple «011 sozciigii ile; ((o, olu§11Undan ba§ka hie; bir §eyle ifa
de edilemeyen gerc;ek, basit ve saf hiiviyyet olana i§aret edildikten ve 
O'nun lazimlarmdan bir §eyle tamt1lmas1 gerektiginden, O'na laz1m olan 
en yakm bir §ey yani selb ve icab §eklindeki iki tiir 1az1rm birle§tiren 
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ilahllk zikredilmi§tir. Ve bu sebeble de ccon sozcugu ile ((o olu§na i§a
ret edilmi§tir. Tesbih ederiz O'nu. Ne yti.cedir §am O'nun. Ne ezi
cidir hakimiyeti O'nun. ihtiyac;larm son durag1 O'dur. isteklerin elde 
edili§i O'nun katmdand1r. Niteleyenlerin en son nitelemeleri, bvenlerin 
en yti.ce bvgti.leri, sevinc;lerin, g1btalarm, yti.celiklerin, celal ve azamet
lerin hie; birisi O'nun en a§ag1 etki alamna ula§amaz. O'nun daha faz
lasl imkans1z olan zikrinden mti.mkti.n olan mikdan; aziz kitabmda biz
zat O'nun zikrettigidlr. Yti.ce, degerli, temiz ve mukaddes vahyinde tev
di' ettigi remizleridir. 

Burada bir sual ortaya <;1k1yor. ~byle ki: Allah Teala'nm mahiyye
tini kendisinden ba§kalan her ne kadar izafi ve selbi lazm1lan araclh
gmdan ba§ka bir yolla bilme imkanma sahip degillerse de, celali yti.ce . 
olan Allah, onlan bilir. Orada ak1l, akleden ve akledilen bir tektir. Al
lah Teala bu hususlan zikretmeyip te yalmzca laz1mlan zikretmekle 
yetinmi§tir. Biz deriz ki: ilk mebde' ic;in asla dayanak diye bir §ey yok
tur. (::ti.nkti. o, soyut, basit ve sat olarak bir tektir. Onda ne c;okluk ne de 
ikilik vardlr. O'nun, zatlm akletmesi; zatmdan, zatmm dayanaklanm 
akletmesi arac1llgiyla degildir. c;unkti. zatmm dayanaklan diye bir §ey 
yoktur. Oyle ise O'nun zatl ic;in nas1l dayanaklar dti.§ti.nti.lebilir? Kald1 
ki O'nun zatmdan; ancak her bak1mdan c;okluktan mti.nezzeh .olan salt 
hti.viyyet dti.§ti.nillebilir. Ancak bu birligin baz1 laz1mlan vard1r. Hti.viy
yet zikredilip te yakm laz1mlanyla ac;Iklandiktan sonra, O'nun varhgl
mn ti.zerinde bulundugu o ozel varhgma i§aret edilmi§ olur. Bu husu
sun hikmette bir temeli vard1r. ~byle ki: Basitlerin mti.kemmellikteki 
yakm laz1mlanyla tamt1lmas1, bile§iklerin dayanaklanmn zikriyle ta
mtllmasl gibidir. c;unkti. son derece (mti.kemmel) olan tamm, akledilen 
§eye uygun suretin nefiste meydana gelmesidir. Eger o §ey, bile§ik olur
sa nefiste onun cti.z'lerinin de meydana gelmesi gerekir. Eger o §ey, ba~ 
sit olur, laz1mlan bulunursa ve suret ak1lda bunlarla birlikte meydana 
gelirse, ak1lda. meydana gelen o suret e§yaya mutab1k olur. Oyleyse ya
km laz1mlarla tamm, zihni gerc;egin bzti.ne ula§tmr ve bu konuda bile
§iklerde dayanaklara dayall tamm gibi olur. Bu kuralm ac;Iklanmasl ve 
tamamlanmas1 benim tasnifim olan (ce§-~ifan kitabmm mantlk bolti.
mti.nde uzun uzad1ya yapililll§tlr. 

Allah Teala'mn «Bir tektir.n sbzti. birlikte, son derece demektir. Bir
likte tam bir mti.balaga ancak, birlik ondan daha fazlas1 ve daha mti.
kemmeli bulunmad1g1 zaman gerc;ekle§ir. (::ti.nkti. bir; altmda olan §eye 
§Uphe yoluyla yti.klenebilir. Hie; bir §ekilde bblti.mlenmeyen bir §ey baz1 
yonlerden bblti.mlenen §eylerden birlik ic;in daha elveri§lidir. Akli ba
kimdan bbltimlenen §ey, chis bak1mmdan boltimlenenden biriige daha 
elveri§lidir. Cins baklilllndan bilkuvve bbltimlenen bilfiil bbltimlenenden 
birlige daha elveri§lidir. c;unkti onun toplayrc1 bir birligi vard1r. Keza 
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bu sonuncusu, bilfiil boliimlenip de toplayiCi birligi bulunmayana go
re birligi daha elveri§lidir. Qiinkii onun birligi bir ilkeye nisbet edilme
sinden dolaJldlr. T1pk1 kitap kapag1; e§ya, ila~. bitki, g1da, saghk mal
zemesi, spor ve kan alma aletinin konacag1 (~anta) gibi. 

Birligin daha kuvvetliye ve daha zay1fa elveri§li oldugu, bir tek so
ziiniin, altmda bulunanlara ku§kulu olarak yiiklenmesi sabit oldugu, 
en miikemmel birlik; kendisinden daha gii~lii bir ba§ka birligin bulun
masl imkans1z olan birlik oldugu aksi takdirde birligin son derece olu
§U ifade edilemediginden dolay1 o §ey, mutlak bir olmaJlp ba§ka bir §e
ye klyasla bir ve ba§ka bir §eye k1yasla da bir olmayacag1 sabit oldugu 
i~in, Allah Teala'mn ((Bir tektin> sozii, O'nun her bak1mdan bir tek ol
dugunu ve O'nda asla c;okluk bulunmadigmt gostermektedir. Ne ma'
nevi ~okluk, cinsler ve fas1llar gibi dayanaklann c;oklugunu kasdediyo
rum. Ne ciiz'lerin ~oklugu. Ne isimdeki madde ve suret gibi ciiz'lerin 
c;oklugu, ne de cisimlerde oldugu gibi bilkuvve veya bilfiil duyulabilen 
~okluk. Bu durum, cinsten, fas1ldan, maddeden, suretten, arazlardan, 
klSlmlardan, organlardan, §ekillerden, renklerden ve diger nisbet tiir
lerinin hepsinden miinezzeh olu§Un ac;Iklam§ml ihtiva etmektedir. Ni
tekim §am yiice ve aziz olanm, degerine uygun olan gerc;ek basitlik ve 
miikemmel birlik ancak O'na hie; bir §eyin b·enzememesi ve hie; bir §eyin 
O'nunla e§it olmamas1 halinde uygun olur. 

Denilirse ki: Bu mes'elelerin gerekleri biitiiniiyle bu ifadenin altm
da dercedilmi§ olsa bile bu §ekilde dercedildiginin burham nerede? Biz 
deriz ki: Hiiviyyeti, par~alarmm haz1r bulunmasma dayall olan ve bu 
parc;alarm birle§mesiyle hiiviyyeti elde edilebilecek olan her §ey, kendi
liginden «O, o olamaz", ancak ba§kas1 vas1tas1yla «o, o olabilir.'' Ne var 
ki ilk mebde' kendiliginden «o, o olan,>dlr. Nitekim Allah Teala'nm «0 
Allah>> sozii buna delalet eder. Oyleyse O'nun hie; bir ciiz'ii yoktur. Bu 
ayetle ilgili benim anlayi§Imm ula§tlg1 nokta bu kadard1r. Soziiniin es
ranm kU§atan ise §iiphesiz Allah'tlr. 

ccAllah Samed'dir_,, kavlindeki samed kelimesinin iki tefsiri vard1r: 
Birincisi, karm olmayan, ikincisi de efendi anlannd1r. Birinci tefsire go
re, bu kelimenin anlam1 selbidir ve mahiyyeti olmadtgma i§aret etmek
tedir. Qiinkii mahiyyeti olan her §eyin, ic;i ve karm bulunacaktlr ki bu, 
mahiyyetin kendisidir. i~i olmayan ve varolan §eyin mahiyyeti yoktur 
ve kendisinde varhktan ba§ka bir §ey nazar-1 i'tibara almmaz. Varhktan 
ba§ka bir §eyi nazar-1 i'tibara almmayan §ey ise, yokluk kabiliyeti olma
yan §eydir. Qiinkii ceo, o olmas1" hasebiyle varolan §ey yokluga kabiliyet
li olmaz. Oyleyse Samed hakkm kendisidir, her baklmdan mutlak ve vii
cudu va~cib olandlr. 

Tefstr, C. XV. F : M9 
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Ikinci tefsire gore, bu ayetiri manas1 izafidir. Bu, O'nun her §eyin 
efendisi, yani biitfuliin mebde'i olu§udt.lr. Ayetten her iki anlamm da 
kasdedilmi§ olmas1 muhtemeldir. Ve bu takdirde ayetin anlam1 §Oyle 
olur: Ilah, boyle olmas1 gereken o ilahtlr. Yani ilah olu§; bu selb ve 
icabm toplammdan ibarettir. 

Tann Teala'nm «Dogurmami§ ve dogurulmami§tir.l> soziine gelin
ce; Allah Teala her §eyin kendisine dayah ve muhta<; oldugu biitiin var
olanlara varhklanm verenin 0, oldugunu, varhg1 biitiin mahiyetlere ya
yan ve dag1tanm 0, oldugunu a<;Ikladiktan sonra, kendisinden ancak 
benzerinin dogacagm1 beyan ediyor. Zira olabilir ki zihinlerden §Oyle bir 
vehim ge<;sin: Tiim varolanlara varhg1 dag1tan ve her §eyi icad eden 
anlamma gelen uluhiyyet; O'nun hiiviyyetinin geregi oldugu i<;in olabi
lir ki onun varhgmdan kendi gibi bir varhk co§sun ve 0, bunun <;ocugu 
olsun (Boyle bir vehmi bertaraf etmek i<;in) Allah Teala kendisinden, 
benzerinin dogmayacagm1 a<;Ikhyor. Qiinkii kendisinden, benzerinin 
dogdugu her §eyin mahiyyeti kendisi ile kendisinden ba§kasl arasmda 
ortak olur. Mahiyyeti kendisiyle kendisinden ba§kasl arasmda ortak 
olan her §ey, ancak madde arac1hgiyla §ahsiyet kazanabilir. Maddeye 
ili§erek (§ahis haline donii§en) maddi olan veya maddeyle ili§kisi olan 
her §ey de ba§kasmdan dogma olacaktlr. Boylece soziin takdiri §Oyle 
olur: Dogurmaz, <;iinkii dogurulmami§tlr. Denilecek olursa: Bu surede 
Allah Teala'nm dogurulmami§ olduguna delalet eden §ey nedir? De
nilir ki: Surenin ba§mda zikredildigi gibi, Allah Teala'mn mahiyyeti 
bulunmad1g1 ve yalmzca <co, o oldugu» i<;in varoldugu hiiviyyeti kendi
liginden oldugu i<;in ba§kasmdan !fogmu§ olmamas1 gerekir. Aksi tak
dirde O'nun «o, olU§U» (hiiviyyeti) kendisinden ba§kasmdan elde edil
mi§ olurdu ki bu takdirde de o, kendiliginden «o olmaz»dl. Burada bii
yiik bir s1rra da dikkat <;ekilmektedir. f}oyle ki: Kur'an'da evrenlerle 
ilgili olarak dogma ve e§lik konusunda varid olan tahdid bu SliTa ra
ci'dir. Zira dogu§ bir §eyden benzerinin <;1kmas1d1r. Bir §eyin benzeri 
yok ise onun yavrusunun oldugu soylenemez. Allah'tan O'nun benzeri 
kopmami§tlr. Qiinkii kopma etkilenmeyi gerektirir. Bir §ey ancak tiir
lerle ilgili mahiyyeti <;ogallrsa etkilenir. Bu da - daha once a<;Ikladlgl
mlz gibi- madde nedeniyle olabilir. Maddi olan. her §eyin mahiyyeti, 
hiiviyyeti olamaz. Ama viicudu vacib olan (m) mahiyyeti, hiiviyyetidir. 

· Oyleyse O'ndan kendinden ba§kasi dogmaz. Bu sebeple 0 da kendinden 
ba§kasmdan dogma olamaz. 

Tann Teala'mn: «Hi<; bir §ey O'na denk degildir.» soziine gelince; 
Allah Teala kendisinin benzeri bir §eyden dogma olmad1g1m ve yine 
kendisinin benzeri bir §eyin, kendisinden dogmayacagtm a<;Ikladlktan 
sonra; kendine denk bir §eyin olmayacagm1 a<;Ikhyor. Varhk giicii ba
klmmdan O'na e§it hi<; bir §ey yoktur. Varhk giicii bakunmdan e§itlik 
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iki noktadan ihtimal dairesindedir : Birincisi; mahiyyet bak1mmdan ona 
e§it olabilir, ikincisi tiire ili§kin mahiyyet bak1mmdan e§it olmaz da vii
cudunun vacib olU§U bakimmdan e§it olabilir. Tiire ili§kin mahiyyet ba
klmmdan ona e§it bir §eyin bulunmas1 ihtimalini Allah Teala'mn «Do
gurulmami§tlr». sozii ibtal etmektedir. Qiinkii mahiyyeti, kendisiyle ken
dinden ba§kasi arasmda ortak alan her §eyin varhg1 maddi olur ve o 
§ey, kendinden ba§kasmdan dogmu§ olur. Ama Allah Teala kendinden 
ba§kasmdan dogma degildir. Ya da cinse ili§kin mahiyyet bak1mmdan 
e§it olabilir ki; bu, viicudunun vacib olu§udur. Onu da aym §ekilde bu 
ayet ibtal etmektedir. Zira, onun cinsi ve aymm1 bulunabilir ve varhg1 
da anne gibi alan cinsiyle baba gibi alan aymm1 arasmda meydana ge
len birle§meden dogma olabilir. Ancak surenin ba§tarafl O'nun dogma
digmi belirterek (bu ihtimali de) ibtal etmektedir .. Mahiyyeti cins ve 
aymm bak1mmdan uyumlu alan her §eyin hiiviyeti kendiliginden ol
maz. Ama Allah Teala'mn ce o olu§U>> (hiiviyyeti) kendiligindendir. 

§u suredeki ger~eklerin miikemmelligine bir bak. ~i'-m yiice alan tan
n once saf hiiviyyetine i~aret etmi§tir. Bu hiiviyyetin yalmzca uo (hii
ve), olmaktan )) ba§ka bir ad1 yoktur. Daha once de a~Ikladigimiz gibi, 
bunun ardmdan uluhiyyetin o ger~ek ic;:in en yakm alan laz1m1m ve en 
iyi tamtan tammm1, sonra da birligini zikretmektedir. Bunun iki fay
dasi vard1r: 

Birincisi §Udur: Dayanaklan zikrederek tam tamm1 b1rak1p sabit 
alan laz1mlann zikrine yonelmi§tir, denmesin. Boylece O'nun zatmm 
her bak1mdan bir oldugu gosterilmi§tir. ikinci olarak; birligi, tannhk 
iizerine tertib etrni§, fakat tannhg1 birlik tizerine tertib etmemi§tir. 
Qiinkii tann olu§; kendisinin her §eyden miistagni, her §eyin kendisine 
muhta~ olmasmdan ibarettir. Boyle alan her §ey, mutlak anlamda bir 
olur. Aksi takdirde boliimlerine muhta~ olur. Qtinkii tann olu§, uo ol
masl)) nedeniyle birligi gerektirir. Ama birlik, tannhg1 gerektirmez. Ar
dmdan da «Allah Samed'dir. ll buyurmU§tur. Bu da viicudunun vacib 
veya kendinden ba§ka tiim varolanlarm varhgmm mebde'i demek alan 
ilah olu§un anlam1 i~erisinde ger~ekle§tirildigini gosterir. Arkasmdan 
O'ndan benzerinin dogmayacag1, ~tinkii kendisinin ba§kasmdan dogma 
olmad1g1 a~1klanmaktad1r. Aynca O'nun tum varolanlann varhgm1 ve
ren (feyz) tann oldugu ama, kendisine varhgm verilmesinin caiz olma
digl belirtilmektedir. T1pk1 kendisinin varhgmm, ba§kasmm verinesi ne
deniyle olmamas1 gibi. Bunun ardmdan da varhkta varhk gticii bakl
mmdan kendisine e§it hi~ bir §eyin bulunmad1g1 a~1klanmaktad1r. 

Surenin ba§mdan cc Allah Samed'dir.)) soziine kadar alan kunm; 
O'nun mahiyetini, mahiyetinin laz1mlanm, ger~ek birligini asia hi~ bir 
§eyden bile§ik olmad1gm1 a~1klamaktad1r. uDogmami§tlr )) kavlinden 
ccHi~ bir §ey O'na denk degildir.n kavline kadar alan k1s1mda ise; ne cins, 
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ne de nevi' baktmmdan O'na e§it hi~ bir §eyin bulunmadtgmt, bu sebeple 
O'nun ne bir §eyden dqgma olabilecegini, ne de kendisinden bir §ey do
gabilecegini ve varhkta onun strasmda bulunacak hi~ bir §ey olmadt
gmt gostermektedir. Bu derece var olunca; O'nun zatmm bilgisi tam 
olarak ger~ekle§mektedir. 

Bilimleri elde etmenin en son amac1, btituntiyle Allah Teala'nm za
tmi~ Sifatlanm ve fiillerinin kendisinden naSil sadir oldugunu ogrenmek 
oldugundan ve bu sure ima ve ele alma yoluyla Allah'm zati konusun
daki ara§tlrmalara mtiteallik her §eyi gosterdiginden, muhakkak ki bu, 
((Kur'an'm ii~te birine>> denk olmu§tur. 

i§te bU degerli surenin Slrlanyla ilgili olarak Ula§abildigim §eyden 
ula§t1g1m mikdar bundan ibarettir. (Nuruosmaniye Klituphanesi, 4894 
no'lu yazma ntishadan) 

Bu surenin tefsirine giri§meden once baz1 fastllann anlatllmas1 ge-, . 

rekir : '" 
Birinci Fasll; Ubeyy ibn Ka'b rivayet eder ki: Rasulullah (s.a.) 

§oyle buyurmu§: Kim ihlas suresini okursa, Kur'an'm ti~te birini oku
mu§ gibi olur. Ve ana Allah'a §irk ko§an ve Allah'a inanan ki~ilerin sa
y1smm on kat1 ecir ve mlikafat verilir. Yine Hz. Peygamber buyurmu§ 
ki: Kim bir kez ihlas suresini okursa, ana Allah'a, meleklerine, kitabla
nna ve peygamberlerine inanan ki§inin ticreti verildigi gibi ytiz §ehid 
ticreti de verilir. Rivayete gore Cebrail (a.s.) Hz. Peygamberin yamn
da bulundugu esnada Ebu Zerr el-G1fari geliverdi. Hz. Cebrail; §U gelen 
Ebu Zerr, dedi. Hz. Peygamber; onu tamyor musun? deyince, Cebrail: 
0, sizin yammzdakinden daha <;:ok bizim yamm1zda me§hurdur, dedi. 
RasUlullah (s.a.); bu fazilete nas1l ula§tl? deyince, Cebrail dedi ki: Nef
sini kti~tik gormesi ve ihlas suresini ~ok okumast sayesinde. Enes ibn 
Malik der ki: Biz Tebuk'te idik. Gtine§ dogmu§tu ama I§lgl hentiz yok
tu. Bu halde hi~bir zaman onu gormemi§tik. Bu hepimizin hayretini 
mucib oldu. Bunun tizerine Cebrail inip dedi ki: Allah Teala emretti ki, 
meleklerden yetmi§ bin melek yerytizline insin ve Muaviye oglu Muavi
ye'nin namazm1 k1lsm. Sen de onun namaz1m k1lmak ister misin? Son
ra kanadm1 yerytiztine ~arptl da daglan ortadan kaldirdi, Rasulullah 
(s.a.) onu goztiyle gortiyor gibi oldu. Rasulullah (s.a.) ve ashab1 onun 
namazm1 k1ld1lar. Sonra Hz. Peygamber dedi ki: Bu dereceye ne ile ula§
mi§tl? Cebrail (a.s.) dedi ki: ihlas suresini okumay1 severdi. Rivayet 
edilir ki; Rasulullah (s.a.) mescide girmi§ ve bir ki§inin dua ederek: Ey 
Allah senden istiyorum. Ey Ahad, ey Samed, ey dogurmaml§ ve dogu
rulmaml§ alan. Ey e§i ve benzeri bulunmayan, diyormu~. Rasulul
lah (s.a.) ti~ kerre; seni bag1§lad1, seni bag1§lad1, seni bagi§ladi, demi§. 

Sehl ibn Sa'd der ki: Adamm birisi peygambere gelip fakirliginden 
dert yand1. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Evine girdigin zaman birisi 
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varsa ona selam ver, yoksa kend1 .. "' selam ver ve bir kez ihlas suresini 
oku. Adam boyle yapta. Allah Teala ou~ oylesine nz1k verdi ki, o daha 
sonra ko~ularma malmdan dag1tt1. Enes j~,n Malik'ten nakledilir ki, 
adamm biri namazlarmda hep ihlas suresini okur.m11.'). Rasulullah (s.a.); 
neden bunu okuyorsun? dediginde; ey Allah'm RasulU., Cl1U seviyorum, 
demi§. Hz. Peygamber de ; senin onu sevmen seni cennete gndirir, de
mi§. Denildi ki: ihlas suresini rti'yasmda okuyan kimseye tevhid, Ihti
ya~ azllg1 ve zikir ~oklugu verilir ve o kimse duas1 kabul edilenlerden 
olur. 

ikinci Fas1l; Bu surenin ntizul sebebi hakkmda bir~ok vecih zikre
dilmi§tir: 

a) Bu sure mti§riklerin soru sormalan nedeniyle nazil olmu§tur. 
Dahhak der ki : Mti§rikler Amir ibn Tufeyl'i Hz. Peygamber'e gonderip; 
degnegimizi k1rdm, tannlanm1za ktifrettin, atalarmm dinine kar§l gel
din. Eger fakir olsaydm seni zenginle§tirirdik, deli olsaydm seni tedavi 
ettirirdik, k~dm isteseydin seni evlendirirdik, dedirtmi§ler. Rasulullah 
(s.a.) buyurmu§ ki : Ben, ne fakirim, ne deliyim, ne de kadm pe§inde 
ko§amm. Ben, sadece Allah'm Rasultiytim ve sizi putlara tapmaktan 
c;1k1p Allah'a kul olmaya ~agmnm, dedi. Ona ikinci kez Amir ibn Tu
feyl'i gondererek demi§ler ki : Ona soyle, bize tannsmm ttirtinti a~lkla
sm, altmdan m1, yoksa gtimti§ten mi? Bunun tizerine Allah Teala bu 
sureyi indirmi§. Onlar dediler ki : tr~ytiz altnn§ putumuz var, ihtiya<;la
nmiZI kar§Ilamiyor. Senin bir tek tannn nas11 yaratlklarm ihtiya<;lanm 
kar§llayacak? Bunun tizerine Saffat suresi nazil olmU§. Amir ibn Tu
feyl'i sonra bir daha gondermi§ler ve ; Rabbmm fiilleri_ni bize a~1kla , de- . 
mi§ler. Bunun tizerine de : «Dogrusu sizin Rabb1mz, 0 Allah'tlr ki gok
leri ve yeri yaratmi§tlr.>l {Yunus, 3) ayeti nazil olmU§. 

b) Bu sure yahudilerin soru sormas1 tizerine nazil olmu§tur. ik
rime, ibn Abbas'tan nakleder ki; yahudiler beraberlerinde Ka'b ibn E§
ref olmak tizere Rasulullah'a gelip dediler ki : Ey Muhammed; yaratlk
lan §U Allah yaratml§Sa, Allah'1 kim yaratnn§tir? Bunun tizerine Hz. 
Peygamber k1zd1 ve ardmdan Cebrail gelip onu sakinle§tirdi, sonra da 
§oyle dedi : Ey Muhammed, kanatlanm ger, ~tinkti Allah sana ihlas su
resini indirdi. Hz. Peygamber bu sureyi yahudilere okuyunca; ey Mu
hammed Rabbmm pazusu nas1ld1r, kolu nicedir? bize anlat, dediler. 
Bunun tizerine Hz. Peygamber oncekinden daha fazla k1zd1. 0 esnada 
Cebrail (a.s.) : «Onlar Allah'1 geregi gibi takdir edemediler.>> (Haec, 74) 
ayetini indirdi. 

c) Bu sure H1ristiyanlarm soru sormalan iizerine nazil olmu§tur. 
Ata, ibn Abbas'tan nakleder ki : Necran'dan.bir hey'et gelip; Rabbm1 bi
ze anlat, yakuttan nn, zebercedden mi, altmdan m1 veya gtimti§ten mi? 
dediler. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Benim Rabb1m, hi~ bir §eyden 
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( 
degildir. <;tinku 0, §eylerin yaratamd1r. Bunun uzerine: «De ki: 0 Al-
lah, bir tektir.». ayeti ~azil oldu. Onlar; o bir, sen birsin, dediler. Rasu
lullah (s.a.); O'nun benzeri hi~ bir §ey yoktur, dedi. Onlar; bize Rabbi
run niteligini daha fa?:la anlat, deyince: «Allah'tlr, Samed'dir,,> ayeti 
indi. Onlar Samed de ne demek? dediler. Hz. Peygamber dedi ki: Hal
km ihtiya~larmda kendisine ba§vurdugu kimsedir. Onlar: Onu biraz 
daha bize anlat, dediklerinde «Dogurmaml§ ve dogurulmarm§tlr.» aye
ti indi. Meryem gibi dogurmami§, !sa gibi dogurulmarm§. «Hj~ bir §ey 
O'na denk degildir.» Mahlukatmdan O'nun naziri hi~ bir §ey yoktur. 

U~tincu Fas1l; bu surenin isimleri konusundad1r. iyi bil ki; lakab
larm ~oklugu faziletin fazlahgma deliUet eder. Soyledigimizin §ahidi orf
tur. Bu surenin isimleri §oyledir: 

a) Tefrid suresi. 
b) Tecrid suresi. 
c) Tevhid suresi. 
d) ihlas suresi. 
Zira bu surede Allah Teala'nm celal s1fat.Iarmdan ibaret olan selbi 

s1fatlarmdan ba§ka hi~bir s1fatl zikredilmelili§tir. Aynca bu s1fatlara 
inananlar, Allah'm dininde ihlash olarak yer ahrlar. Bu s1fatlara ina
narak olenler cehennemden kurtulurlar. Bu:rfdan onceki surede Ebu Le
heb'in kotUlenmesi sozkonusu edildiginden, onu ve bu sureyi okuyan 
kimsenin mukatatl Ebu Leheb ile aym yerde birle§memek olacaktlr. 

e) Necat suresi. <;unku bu sure seni dunyada §U.phe ve kufUrden, 
ahirette de cehennemden kurtanr. 

f) Velayet suresi. <;unku bu sureyi okuyan, Allah'm velilerinden 
olur. Aynca bu surede tamtlldigl §ekilde Allah'1 tamyan ki§i, Allah'1 
dost edinmi§ olur. Mihnetten sonra rahmete erer. T1pkllutuftan sonra 
nimetin geldigi gibi. 

h) Nisbet suresi. Daha once de zikrettigimiz gibi, bu sure, Rabbl
nm soyundan ve sopundan bize bahset, diyenlerin sorularma cevab ola
rak varid olmu§tur. Nitekim Hz. Peygamber de SUleym ogullarmdan bir 
ki§iye §oyle demi§tir: Ey SUleym ogullarmm karde§i, Allah'a hay1r nis
betini tavsiye et. Bu, ifadenin inceliklerindendir. <;unku mu§rikler Hz. 
Peygamber'e; Rabbmm soyundan sopundan bahset, dediklerinde Rasu
lullah (s.a.) Allah'm nisbeti §Oyledir, demi§ti. Araplar soy sopun nisbe
tinin korunmasma dikkat ederlerdi ve soyunu artmp eksiltenlere kar§l 
§iddetli davramrlardl. Oyleyse bu sure ile Allah'm nisbetinin korunmU§ 
olmas1 uygundur. 

i) Ma'rifet suresi. <;unku Allah'1 tammak tam olarak ancak bu 
sureyi bilmekle ger~ekle§ir. Cabir'in rivayetine gore adamm birisi namaz 
k1lm1§ ve ihlas suresini okumu§. Bunun uzerine Hz. Peygamber demi§ ki: 
flu kul Rabbm1 tarud1. Boylece bu sureye ma'rifet (tarum) suresi den
mi§. 
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j) Cemal suresi. c;unkii Rasulullah (s.a.); muhakkak Allah giizel
dir, giizeli sever, buyurmw~tur. Bunun ne anlama geldigi soruldugunda 
da §6yle demi§tir: 0 bir tektir, Samed'dir, dogurmaml§ ve dogurulma
ffil§tlr. Zira eger 0, e§i ve benzeri bulunmayan bir tek olmasaydl; O'nun 
benzerinin yerine kaim olmasl caiz olurdu. 

k) ( ~I ) suresi. Bu sure ile hastalar iyile§meye yiiz 
tuttugu ic;in hastenm iyile§mesi anlamma gelen ( ~ ) keli
mesi bu sureye ad olarak verilmi§tir. Bu sureyi bilen ki§i, §irk ve mii
natikllk hastahklarmdan kurtulur. Allah Teala: «Onlann kalblerinde 
hastallk vardln> buyurdugundan miinaf1khk bir hastahktlr. 

l) Muavvize suresi. Rivayete gore Rasulullah (s.a.) Osman ibn 
Maz'un'un yanma gitmi§, bu ve bundan ~onraki iki sureyi ana okumu§, 
sonra da §6yle demi§tir: Onlarla Allah'a s1gm. c;unkii. bunlardan daha 
iyisi ile Allah'a sigmllmami§tlr. 

m) Samed suresi. c;unkii bu surede Allah'm Samed oldugu ozel
likle zikredilmi§tir. 

n) Esas suresi. Rasulullah (s.a.) buyurur ki : Yedi kat gok ve yedi 
yer ihlas suresi iizerine kurulrnU§tUr. Bunun delili, teslis gorii§ii.niin 
goklerin ve yerin Y1k1lmasma sebeb olmas1d1r. c;unkii Allah Teala: «Ner
deyse gokler parc;alanacak, yer ve daglar goc;ecekti.>> (Meryem, 90) 
buyurmu§tur. Bu sebeple tevhidin de goklerin, yerin ve daglarm i'man
na neden olmas1 gerekir. Buna gerekc;e olarak Allah Teala'nm: «Eger 
goklerde ve yerde Allah'tan ba§ka tannlar olsayd1, bunlarm ikisi de mu
hakkak ki fesada ugrard1. (Enbiya, 22) kavlidir, demi§lerdir. 

o) Mania suresi. ibn Abbas'tan rivayet edilir ki; Allah Teala, Mi'
raca c;1kt1gmda peygamberine §6yle demi§tir: Sana ihlas suresini ver
dim. 0, Af§'rmm hazinelerinin saklad1g1 §eylerdendir ve o, ate§in yah
nnru, kabir azabml onleyen maniadlr. 

p) Muhz1r suresi. c;unkii okundugu zaman melekler onu dinlemek 
ic;in haz1r bulunurlar. 

r) Miinfire suresi. c;unkii §eytan bu sure okundugu zaman nefret 
edip kac;ar. · 

s) Beraet suresi. c;unkii Rasulullah (s.a.) bu sureyi okuyan bir 
adarm gormii§ ve; i§te bu, §irkten kurtuldu, demi§tir. Ve yine buyurur 
ki: ihlas suresini namazda veya namazm dl§mda yii.z kerre okuyan ki
§iye cehennemden berat yaz11Ir. 

§) Miizekkire suresi. c;unkii o, kula saf tevhidi hatlrlatir. Bu su
reniri okunmas1, sana kendisine gerek duydugun halde unuttugun bir 
§eyi hatlrlatan bir i§aret gibidir. 

t) Nur suresi. Allah Teala : «Allah, goklerin ve yerin nurudur>> 
(Nur, 39) buyurmaktad1r. 0, goklerin ve yerin aydmlatic1S1dlr. Bu sure 
de senin kalbini aydmlatlr. Nitekim Hz. Peygamber her §eyin bir nuru 
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vard1r. Kur'an 'm nuru da ihlas suresidir, demi§tir. Bunun benzeri insan
daki aydmllgm kaynagmm arganlarmm en kiigiigii alan gozbebeginde 
bulunma~ad1r. Binaenaleyh, insanda gozbebegi ne ise, Kur'an'da da bu 
sure adur. 

u) Eman suresi. Rasulullah (s.a.) buyurur ki: Kul; Allah'tan ba§
ka ilah yaktur, deyince benim karunag1ma girer. Benim karunag1ma gi
ren de azabdan emin alur. 

Dordiincii Fas1l ; bu surenin faziletlerine dairdir. Bu surede bin;ak 
faziletler vard1r: 

a) Hadis-i §eriflerde bu sureyi akumanm Kur'an'm iigte birine 
denk geldigi me§hurdur. Bundan maksad, bu surede biitiin §eriatlarm 
ve ibadetlerin degerlisi alan, Allah'm zatlm, s1fatlanm ve fiillerini bil
menin anlat1lmak istenmesidir. i§te ihlas suresi, Allah'm zatmm bilgi
sini igermektedir. Bu sebeple bu sure, Kur'an'm iigte birine denk almu§
tur. Kafirun suresi ise Kur'an'm dortte birine denktir. Qiinkii Kur'an'
m as1l amac1 ya bir §eyin yap1lmas1 veya terk edilmesidir. Yapma veya 
terkten her birisi, ya kalbin fiilleriyle ilgili alacakt1r ya da arganlarm 
fiilleriyle. Binaenaleyh dortlii bir taksim artaya g1kmaktad1r. Bu sebep
le Katirun suresi kalbin fiillerinden terkedilmesi gerekeni agikladigm
dan, gergekte Kur'an'm dortte birini ihtiva etmi§ almaktadu. Bu ne
denledir ki Katirun ve ihlas surelerine baz1 kerreler ( 0~1 : :' 
6~ _r.ll · ) gibi artak isimler verilmi§tir. Qiinkii her ikisi de kalbin Al

lah'tan ba§kasmdan uzakla§IP beraetini ifade etmektedir. Ne var ki Ka
firun suresi Allah'tan ba§kasmdan uzakla§lp Allah ile i§tigal etmenin 
gerektigini ifade ederken, ihlas suresi lafz1yla Allah ile ugra§lp Allah'
tan ba§kasmdan yiiz gevirmenin gerektigini ifade etmektedir. Ya da Ka
firun suresi, kalbin Allah'tan ba§ka biitiin ma'budlardan uzakla§masml 
ifade ederken ihlas suresi ma'budun kendisine yara§mayan her turlii 
§eylerden uzakla§tmlmasmi if~,de etmektedir. 

b) Kadr 'gecesi Kur'an'm indirildigi gece almas1 nedeniyle bin ay
dan daha hayrrh idi. Binaenaleyh Kur'an biituniiyle bir sedeftir. Onun 
incisi ise ·ihlas suresidir. Boyle aldugu igin de a, §iiphesiz biiyiik iistun
liiklere sahip almu§tur. 

c) Akli delil gostermektedir ki ; kulun sahib aldugu derecelerin en 
yiicesi kalbinin Allah'm Celal ve Kibriya nuruyla aydmlanmi§ almasl
dlr. Bu ise ancak bu sure ile gergekle§ir. Bu sebeple bu sure surelerin 
en biiyiigii almu§tur. Allah'm s1fatlan diger surelerde de zikredilmi§tir, 
denilirse, biz deriz ki : Ancak bu surenin baz1 ozellikleri vard1r. Her§ey
den evvel bu sure §ekil bak1mmdan kiigiik aldugu igin ezberde tutulmas1 
daha kalay almakta ve muhtevas1 ak1l bak1mmdan daha iyi bUinmek
tedir. Bunun igin de Allah'm Celal ve azametinin zikri her an goniilde 
haz1r kalmaktad1r. Bu sebeplerden dalay1 - kag1mlmaz olarak-- bu su-
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re diger surelerden aynlmi§tlr. ~imdi surenin tefsirine ba§layallm. 
((De ki: 0 Allah, bir tektir.>> Bu ayette birka~ mes'ele vardlr: 

8761 

Birinci Mes'ele : iyi bil ki; Allah'm bilinmesi ki§inin onunde hazlr
lanan bir cei:mettir. Zira cennet; aklma ve arzulanna uygun olan §ey
lere eri§me,_ demektir. Adem'in akll arzulanyla Geki§ince cennet onun 
i~in cennet olmad1. Kabirde mu'min i~in akllyla arzularmm uyu§tugu 
§eyler meydana geldiginden kabir mu'minin zindam olmad1. Aynca Al
lah'l bilmek aklm ve arzunun istedigi §eylerdir. Dolay1s1yla Allah bili
nince; bu bilgi, ki§i i~in mutlak bir cennet olur. Bu soyledigimizin a~lk
lamasl §byledir : Ak1l kendisine iyiliklerin tevdi' edilecegi bir emin zat 
ister. Arzu ise kendisinden zevk alman §eylerin elde edilebilecegi bir 
zengin ister. Akll mevlasmdan ba§ka hi~bir kimseye boyun egmeyen yti
ce arzular ve hedefleri olan insan gibidir. Arzular ise UlUfe pe§inde ko
§an insanlar gibidir. Bir zenginin geldigini duyunca onun ihsanmdan 
yararlanmak i~in hemen ona dogru kO§ar gider. Ak1l, Allah'm daha on
ce vermi§ oldugu nimetlerine §tikretmek i~ln mevlasm1 tammak ister. 
Arzu ise Allah'tan bekledigi nimetleri elde etmek i~in mevlasm1 ister. 
Ak1l ve arzular Allah'm irade buyurdugu gibi, onu bilen ve zengin ola
rak tamymca onun etegine sanllrlar. Ak1l; senden ba§kasma asla §Uk
retmem, der. Arzu; senden ba§ka hi~bir kimseden istemem, der. Sonra 
§Uphe gelip der ki : Ey a:kll, na.s1l tek ba§ma ona §Ukrediyorsun, belki 

, onun bir benzeri vard1r? Ey §ehvet, nas1l tek ba§ma ondan istiyorsun. 
Belki daha ba§ka istenecek kap1lar vard1r? Ak1l hayrette kallr ve huzu
ru ka~ar . Bunun i~in yakin cevheri ile kurtulu§a ermek uzere deliller 
aleminde yolculuga koyulur. Sanki Hak Teala ona §Oyle demektedir : Ben, 
kulumun Bana hizmet edip §tikretme zevkleriyle me§gul olmasmdan 
nas1l ka~mmm. Allah bu sebeple Rasulunu gondererek §byle demi§tir: 
Ona kendi yanmdan bir §ey soyleme. Aksine senin dogru olarak tamdl
gm o zat bana dedi ki : «De ki: 0 Allah, bir tektir.>> Birligini, duyma yo
luyla sana ogretmi§tir. Bu konuda ak1l yoluyla delil getirip gozlemler 
yapmak da sana kafidir. Bunun ger~ekle§mesi §Oyledir: istekler u~ kl
Slmdlr. Bir k1smma, ancak i§iterek ula§Ilabilir. Bu i§itmenin dogrulugu 
kendisinin dogru olU§Una dayanan her §eydir. Allah'm zatmm bilir ol
dugunu bilmek, kudretini bilmek ve mucizelerin dogrulugunu ogrenmek 
gibi. Bir k1smma da ancak buyu yoluyla ul~mak mumkun olur. Bu, 
akllla bilinen her §eyin ger~ekle§ebilmesinin caiz oldugunu bilmektir. 
U~iincu bir k1s1m isteklere de ula§mak ancak ak1l ve duyma ile mtim
kiin olur. Bu, Allah'm bir oldugunu bilmek gibidir. Biz, bu hususu Al
lah Telaa'mn: ((Eger goklerde ve yerde Allah'tan ba§ka tannlar olsayd1, 
bunlann ikisi de muhakkak ki fesada ugrardL» (Enbiy~. 22) kavlinin 
tefsirinde uzun uzad1ya a~1klad1k. 

ikinci Mes'ele : Bilginler, Kafirun suresinin ba§mda: <•De kb> kavli-
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nin bulunmas1 gerektiginde icma.' ettikleri gibi Leheb suresinin ba§mda 
da bu ifadenin bulunma1p.asi gerektigi iizerinde icma' etmi§lerdir. Bu 
sureye gelince, burada ihtilaf vard1ro 'Me§hur alan k1raette: «De ki: 0 
Allah, bir tektiro» §eklinde ve (De ki) ifadesi vard1ro Abdullah ibn Ubeyy 
ve Abdullah ibn Mes'ud'un k1raetinde ise: «0 Allah, bir tektir» §eklin
de alup «De ki» ifadesi yakturo Allah'm Rasulii de bu sureyi «De ki» 
ifadesi bulunmadan <cO Alla}:l, bir tektirooo» §eklinde akumu§turo «De ki» 
ifadesinin bulunmas1 gerektigini soyleyenler bunun sebebini §Oyle ac;Ik
lamaktadirlar: Bu ayetin tanzim edilip soylenmesi peygamberin giicii 
dahilinde degildir, a sadece kendisine soyleneni nakietmekle gorevlidiro 

Uc;iincii Mes'ele : Bu ayetin i'rab1 kanusundadlro ( 0 0 0) 

Dordiincii Mes'ele : ( ~\ ) kelimesinde iki vecih vardlr: 
a) ( ..l.>l ) bir, demektiro im8om Halil der ki: ( o.)\;jl • ..l.>l _ 

§eklinde; bir iki, denilebiliro Bu kelimenin ash ( ..l.> J ) d1r. Ancak tah
fif ic;in vav hemzeye kalbalmu§tUro yagunlukla vav otre veya esire alunca 
boyle yap1hro ( o.)\....\ o.)\.....,. ~ J 1 J 

0

~ J ) kelimelerinde aldugu gibi. 
b) ( ..l.> ')'\ J ..l.>bJI ) kelimeleri miiteradif iki isim degildirlero Ez

heri der ki: Allah'tan ba§ka hic;bir kimse Ahadiyyet s1fatlyla sifatlana-
mazo Bu sebeple bir adam veya bir dirhem derken ( · ..l.>l J:-J 
..~.>I ('""J.) ) ifadeleri kullamlmazo Bir adam derken kullamlan ( J:-J 

J.;...~ ) ifadesi tek ba§ma bir ki§i demektiro ( ..~.>I ) kelimesi ise Al
lah Teala'nm s1fatlarmdan bir s1fat alup onu kendisi ic;in ay1rm1§tlr ve 
hie; bir §ey O'na bu s1fatta artak almazo 

(Daha sanra ( J.;...~ J.;...~ ) kelimeleri arasmdaki farkla ilgili ala-
rak birc;ak vecih zikredilmi~tir : 

a) ( J.;...!,JI ) kelimesi ( J.;...\ ) kelimesinin ic;inde yer ahr ama 
..~.>I ) kelimesi ( ...\.>~ ) kelimesinin ic;inde yer altnazo 
b) Siz; falancaya bir tek ki§i kar§I kayamaz, derken ( _...~.>~ · } 

kelimesini kullanabilirsiniz, ama bu; ana bir ki§i kar§I kayamaz fakat 
iki ki§i kar§l kayabilir, demek aluro Ancak ( ..l.>l ) kelimesi kullaml
digi zaman durum bunun aksinediro ~ayet siz; falancaya bir tek ki§i 
dahi kar§I kayamaz, diyer·ek ( ..~.>I ) kelimesini kullamrsamz ana iki 
ki§inin kar§I kayabilecegini soylemek miimki.i.n almazo 

c) ( J.;...~ ) kelimesi isbat ic;in, ( J.;...\ ) kelimesi ise nefy ic;in 
kullamhro Siz isbat sadedinde; bir ki§iyi gordiim, nefy sadedinde; bir tek 
ki§iyi dahi goremedim, dersinizo DalaYISiyla bu, um\}m ifade edero 

( 0 0 0) 

Altmc1 Mes'ele: iyi bil ki; Allah Teala'nm: «0 Allah, bir tektiro» 
kavli i.ic; laf1zdan ibarettiro Bunlard.an her birisi taliblerin makamlarm
dan bir makam1 gosterir: 

B.irinci mak,am; Mukarrebun'un makam1d1r ki bu, Allah'a dagru 
yi.ikselen makamlarm en yiicesidiro Bunlar; e§yanm mahiyyetlerine ve 
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hakikatlerine «O'nun o olmasv> bak1nnndan ( ~ ~ "-:,>" ,;r 
goz atan ki§ilerdir. Bu sebeple onlar Allah'tan ba§ka hie;: bir var olan 
gormemi§lerdir. <;unku varllg1 kendi zatlyla vacib alan Hak O'dur. O'n
dan ba§kasl ise mumkundur. Mumkun alan §eye «O, o olmasl» baklmm
dan ( ~ ~ ~ ,;r ) goz at1ld1gmda o, yak olur. Bu sebeple Mu
karrebfm, Hak Subhanehu ve Teala'dan ba§ka bir varllk gormemi§ler
dir. «0» sozcugu mutlak bir i§arettir. i§aret mutlak olsa da kendisine 
i§aret edilen muayyen oldugu ic;:in, mutlak ifade muayyen alan o §eye 
yonlendirilir. Kac;:m1lmaz olarak bizim; ceO» sozumuz bu Mukarrebun
dan Hak Subhanehu ve Teala'ya giden bir i§arettir. Bu sebeple onlar 
i§arette aYlrd edici bir gostergeye gerek ctuymam1§lard1r. <;unku ay1rd 
edici gosterge ihtiyac1, ancak ortada iki varolan bulundugu zaman ge
rekir. Halbuki biz bu ki§ilerin (Mukarrebun) ak1l gozleriyle birden ba§
ka hic;:bir §eyi gormedigini ac;:1klam1§tlk. Bu sebeple ceO» lafzl bu zevatm 
(Mukarrebun'un) yanmda tam bilginin meydana gelmesi ic;:in yeterli 
olmu§tur. 

ikinci Makam : Ashab el-Yemin'in (sag tarafta olanlar) makann
dlr. Bu bir .6nceki makamdan daha a§ag1dad1r. ~oyle ki: Bunlar hem 
hakkm var oldugunu, hem de halkm varoldugunu gozlemi§lerdir. Boy
Ieee onlann yanmda varllklar arasmda c;:okluk meydana gelmi§tir. Bu 
sebeple «0 » lafz1 hakk1 i§aret ic;:in yeterli olamaml§tlr. Bilakis onlar, 
Hakk1 halktan ay1racak bir 6zelligin bulunmas1 gerektigini kabul et
mi§lerdir. Bu sebeple Allah lafzmm yanma ceO» lafzm1 da ekleme gere
gini duymu§lardlr. Ve bunun ic;:in ceO Allah» denilmi§tir. <;unku Allah 
ceO» varoland1r ki kendisinden ba§ka herkes ccO»na muhtac;:tlr, c<O» ise 
kendisinden ba§ka herkesten mustagnidir. 

Uc;:uncu makam : Ashab e§-~imal'in (sol tarafta olanlar) makaml
dlr ki bl,l, makamlarm en dii§iigu ve en a§ag1s1d1r. Bunlar vucudu vacib 
olamn ve tanrmm birden fazla olmasm1 caiz gorurler. Bu sebeple de on
lara reddiye olmak ve onlarm gorii§lerini ibtal etmek uzere «0 Allah» 
lafzmm yanma ccbir tektir» lafzmm ili§mesi gerekmi§tir. Bunur. ic;:in 
«De ki: 0 Allah, bir tektir .» buyurulmu§tur. 

Burada zikrettigimizden daha degerli ve daha yuce bir ba§ka bahis 
bulunmaktad1r : ~oyle ki ; Allah Teala'nm s1fatlan ya iz8.fi, ya da selbi
dir. izafi s1fatlan; Allah Teala ic;:in Alim, Kadir, Murid ve Yaratan sl
fatlanm kullanmam1zdlr. Selbi s1fatlan ise; Allah Teala ic;:in cisim de
gildir, cevher degildir, araz degildir gibi s1fatlan soylememizdir. Yara
tiklar ilk merhale olarak birinci turden s1fatlan, ikinci merhale olarak 
da ikinci turden Slfatlan gosterirler. Bizim «Allah» s6zumuz izafi Slfat
larm toplamm1 gosterir. «Bir tektir)) sozu ise selbi s1fatlarm toplannm 
gosterir .Binaenaleyh «Allah, bir tektir .)) sozumuz, be§er aklma uygun 
dii§en bilgi tiirlerinin hepsini deyimlendirmekte tam bir ifade olun Al-
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lah lafzmm butiin izafi s1fatlara delalet ettigini soylemi§tik. <;iinku 
Allah, ibadeti hak edendir. ibadeti hak eden ise; ancak ibda' ve icad 
ederek hakim olmakta yetkili oland1r. icad edip icad ettigine hakim 
olmak, ancak tam kudret, ge~erli irade ve ister kulli olsun, ister cuz'i 
olsun tum bilinenlere ili§en bilme niteligi ile nitelenmi§ alan i~in mum
kiindur. Bunlar izafi s1fatlann toplam1d1r. Selbi s1fatlarm toplam1 ise 
ahadiyyet s1fat1dlr. <;unku bir teklikten (ahadiyyet) maksad; bu haki
katm kendiliginden yegane ve her tiirlu birle§me (terkib) §ekilleriilden 
munezzeh olmas1m gerektirir. <;unku her mahiyyet bile§iktir ve bile§ik 
olmas1 nedeniyle par~alarmdan her birine muhtac;tlr. Binaenaleyh onun 
parc;alanndan her biri kendinden ba§kasma, dolay1s1yla da her bile§ik, 
kendinden ba§kasma muhta~ olur. Kendinden ba§kasma muht~<; alan 
her ~ey de kendiliginden mumkundur. 6yle ise her bile§ik kendiliginden 
miimkiindur. Butiin varllklann mebde'i alan tanrmm mumkun olmas1 
ise imkans1zd1r. <;unku 0, kendiliginden bir tektir, yeganedir. Bir tek 
olU§ sabit bulunduguna gore, O'nun bir yere yerle§mi§ olmamas1 da ge
rekir. <;unku bir yere yerle§enin sag1 elbette solundan ayn olacakbr. 
Binaenaleyh, sag1 solundan ayn alan §ey, parc;alanabilir demektir. Hal
buki bir tekin (ahad) bir yere yerle§mi§ olmas1 muhaldir. Yonlerden ve 
yerlerden hie; birine yerle§mi§ olmad1gma gore, bir §eyin iginde bulun
mamasi gerekir. <;unku bir §eyin ic;inde·bulunacak olursa bir tek olamaz. 
Kendisi de bir §eyin mahalli olamaz, c;iinku bir §eye mahal olunca o 
mahalle yerle§en §ey ile birlikte bir tek olamaz. Bir §eyin ic;ine yerle§
medigine ve bir §eye mahal olmadlgma gore, elbette degi§ken olmaya
caktlr. <;unku degi§me mutlaka bir nitelikten bir ba§ka nitelige geg
meyi gerektirir. 

Diger taraftan Allah, ahad (bir tek) olduguna gore O'nun bir (va
hid) olmasl da gerekir. c;unku vucudu vacib alan iki varolan farzedilse; 
muhakkak ki bunlar vacib olu§ta ortakla§acak, belirginlik kazanmada 
aynlacaklardir. Ortak olunan §ey, ayn alan §eyden ba§kasl olacagmdan 
0, iki var olandan h~r biri bile§ik olacakt1r. ~li ,halde bir tek olamn 
(Ahad) bir olmas1 (Vahid) gerekmektedir. 

Denilirse ki: Bir §eyin bir tek (ah'ad) olmas1, nas1I dii§iiniilebilir? 
<;iinku bir teklikle nitelenen her gergeklikte, o teklikten bir gerc;eklik 
bulunacaktlr. Bu durumda gergeklik, teklik ve bu ikisinin toplam1 bu
lunacakbr ki boylece· u~ olur binaenaleyh bir tek alma durumu kalmaz. 
Buna §oyle cevab verilir: Bir tek alma (ahadiyyet) o hakikatm lfl.ziml
dir. Oyle ise bir tek olmasma hukum verilen, o hakikatm kendisidir yak
sa o bir teklik (ahadiyyet) ve o bir teklikten meydana gelen §eyin top
lammdan ibaret alan gergeklik degildir. Bu a<;Iklamalanm1zdan ortaya 
<;1k1yor ki : «Allah, bir tektirn kavli, Allah Teala'nm izafi ve selbi sifat
larmm hepsini iginde toplayan bir sozdur. Bu konudaki sozlerin tama-
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m1 Allah TeaJa.'mn:. «Sizin ilahm1z bir tek ilahtlr.» (Bakara, 163) kav
linin tefsirinde zikredil:tni§tir. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, 
XXXII, 174-180) 

Buradaki «0)) zamiri, §e'n i9indir. «Allah bir tektir.» dedigimizde; 
a, O'nun §e'ni demektir. Sozgelimi siz; Zeyd di§an c;Ikml§tlr, dediginizde; 
onun a andaki hali boyledir, demek istemi§sinizdir. Yani mes'ele §Udur: 
Allah bir tektir, O'nun ikincisi yaktur. Burada a zamiri (gramer ybni.in
den) miibtedad1r, arkasmdan gelen ciimle de bunun haberidir. Zami
rin bir mercie ihtiyac1 yaktur, c;iinkii o, miifred hiikmiindedir. T1pk1 si
zin; Zeyd senin c;acugundur, soziiniiz gibi. Yani o, mana bak1mmdan 
daha ba§lang19 durumundad1r, mi.ibtedad1r. «Allah bir tektir.» kavli, Al
lah'm biitiiniiyle andan ibaret aldugu bir §e'ni (hali) ifade eder. Zeyd'
in babas1 gitmi§tir, sozii ise boyle degildir. <;iinkii Zeyd ve babas1 git
mi§tir, sozleri farkh iki manaya delalet eder. Binaenaleyh bunlarm 
ikisinin birle§tirilmesini gerektiren bir edat Iaz1md1r. ibn Abbas (r.a.) 
tan nakledilir ki: Kurey§'liler Hz. Muhammed'e; bizi kendisine davet 
ettigin Rabbm1 bize anlat, demi.~ler de bu ayet nazil almu§. Yani nite
ligini sardugunuz zat, a bir tek olan Allah'tlr. Bu takdirde (gramer ba
klmmdan) «bir tektir" sbzii hazfedilmi§ alan bir miibtedanm haberi 
alur. Yani a bir tektir, demektir. Bu da aym manaya gelir. 

( ......... ) 

Ak1l bak1mmdan O'nun bir tek alduguna gelince; alemin yaratll
masmda ve idaresinde ya tek ba§ma 0, yeterli alacakt1r veya olmaya
caktlr. Eger yeterli alursa digeri liizumsuz alacaktlr ve ona ihtiyac; du
yulmayacaktlr. Bu ise, O'nun eksik oldugunu gbsterir. Eksik alan da 
tann alamaz. 

Eger alemin yarat1lmas1 ve ybnetilmesinde bir tek tann yeterli de
gilse; o zaman bu eksik demektir. Ak1l, failin mef'ule (etkilenenin et
kileyene) muhtac almasm1 gerekli k1lar. Fail ise mef'lil ic;in yeterlidir. 
Birden fazla fail bulunmas1 halinde bir failin digerine tercih edilmesini 
gerektiren bir neden bulunmaz. Bu ise sansuza kadar say1s1z faillerin 
bulunmasm1 ongoriir ki muhaldir. Oyle ise iki tanrmm bulunmas1 mu
haldir. 

Diger taraftan, iki yara t1c1dan birisi fiillerinden bir k1Sm1m dige
rinden ya gizleyecektir veya gizleyemeyecektir. Gizleyebilirse; gizleme
si digerinin bundan habersiz almas1 demektir. Gizleyemezse bu takdir
de anun aciz olmas1 idbeder. 

Hem biz iki yak farzetsek ve bu yak olanlar da viicudu miimkiin 
, olsa bu ikisinden biri o yaku var etme giiciine sahip olmazsa, anlardan 

her birisi aciz olur. Aciz ise tann alamaz. Birisinin var etmeye giicii 
yetse de digerinin yetmese, digeri ilah alabilir . Hepsi birlikte muktedir 
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olurlarsa ya birle§erek yoku var edeceklerdir ki, bu takdirde her biri 
digerinin yard!mma muht{u; olur. Binaenaleyh her biri aciz olacaktlr. 
Eger iki ilahtan her biri yoku var etmeye ba§h ba§ma muktedir olursa 
ve bunlardan birisi de yoktan var edecek olursa, ikincisi ya var etme 
giiciine sahip oldugu halde var etmemi§ olacaktlr ki bu, muhaldir. Eger 
var etme giiciine sahip olamazsa bu takdirde birincisi ikincisinin kudre
tini ortadan kald1racaktlr ve o birincinin giicu altmda ezilip aciz duru
ma dii§ecektir. Bu takdirde de o, tann olamayacaktir. 

Eger derseniz ki: Birisi kendi giiciiniin yettigini yoktan var ederse, 
var ettikten sonra onun kudreti yok olmu§tur, bu takdirde digerinin 
kendi nefsini aciz k1lmas1 gerekecektir. Ben derim ki: Birisi kendi giicii 
dahilinde bulunam yoktan var edince, onun var etme giicii tiikenmi§ 
olacakt1r. Var etme giicii tiikenen ise aciz olmaz, ancak ortak olan di
geri kendi giiciinii tiiketmemi§ olacaktlr. Yani birinin giicii digerinin 
giicii nedeniyle tiikenrni§ olacakt1r ki bu da ona acz isnad1d1r. 

((Allah'tlr, Samed'dir.>> Bu kelime mef'ul anlammda bir fiildir. 
Kendisine yonelindi, dayamld1, anlamma gelir. Bu, ihtiyac;lar halinde 
kendisine dayamlan efendidir. Mana §6yle olur: Sizin tamd1g1mz Allah 
O'dur. Goklerin ve yerin yaratlciSI oldugunu kabul ettiginiz ve sizi ya
rattigim i'tiraf ettiginiz 0 Allah, bir tektir, e§i yoktur ve biitiin mah
lukat O'na dayamr. Ve hie; bir kimse O'ndan miistagni olamaz ama 0, 
hepsinden miistagnidir, onlara gereksinme duymaz. 

((Dogurmami§tlr.)) O'nun cinsi yoktur ki kendi cinsinden bir arka
da§ edinebilsin de birlikte dogum yapmalan saglansm. Allah Teala'n.m 
H0nun nas1l c;ocugu olur ki e§i yoktur)) kavli de bu manaya delalet eder. 
((Dogurulmami§trr.>> Qiinkii dogurulan, sonradan meydana gelmedir ve 
cisimdir. Halbuki 0, Kadim'dir varhgmm ba§lang1c1 yoktur. Eger Kadim 
olmazsa hadis (sonradan meydana gelmi§) olmas1 gerekir. Qiinkii ara
larmda arac1 bulunmayacaktlr. Sonradan meydana gelmi§ olsayd1, ikin
ci bir sonradan meydana gelmi§ olana ihtiyac; duyacaktl. ikincisi iic;iin
ciiye ve boylece teselsiil edecekti. Teselsiil ise bat1ld1r. 0, cisim degil
dir. Qiinkii cisim bile§ik nesnelerin ad1d1r. Eger cisim olsayd1, onun her 
ooliimiiniin kemal nitelikleriyle nitelenmi§ olmas1 gerekirdi. Bu takdir
de de onun her boliimiiniin ilah olmas1 icabederdi. 0 halde boyle demek 
fasid bir soz olur. T1pk1 iki ilahm varhgm1 soylemek veya kemal sifatiy
la muttas1f olmayan bir tanrmm varhg1m soylemek gibi. Yani zidla
nyla nitelenme durumu meydana <;Ikar. Bu ise sonradan meydana gel
menin ozelliklerindendir ki Allah ic;in muhflldir. 

«Hie; bir §ey O'na denk degildir.>> O'na denk olan ve benzer hie; bir 
§ey yoktur. Mii§rikler; peygamberden, davet ettigi tannsm1 anlatma
smi istediklerinde; Allah Teala'mn Slfatlanm ihtiva eden bu ayet ken-
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disine vahyedildi. «0, Allah'tlr.n kavli, O'nun e§yfmn1 .yarataru ve yok
tan var edeni olduguna i§arettir. Yaratma ve .yoktan var etme kavlinin 
ic;inde de kudret ve bilgi sahibi oldugu ozelligi' yer ahr. <;unku yarat
ma, kudreti ve bilgiyi gerektirir. <;unku son derece muhkem, · duzenli, 
nizamll ve intizamh bir meydana geli§, ancak yaratma adlru ahr. Bu 
nitelikler ise diri olmas1 sebebiyle Allah Teala'nm vasfld1r. <;unku kudret 
ve bilgi s1fatlanyla muttas1f olan zatm mutlaka diri olmas1 icabeder. 
Diri olunca da duyan, goren, konu§an ve irade eden gibi diger kemal 
Sifatlarmm da bulunmas1 gerekir. <;unku tann bu s1fatlarla nitelendi
rilmi§ olmasayd1, bunun z1dlanyla nitelendirilmesi gerekirdi ki bunlar 
eksikligin iiadesidir. Aynca sonradan meydana gelmenin gostergesidir. 
Oyleyse Kadim olan bir zatm o niteliklerle nitelenmesi mustahil olur. 
((Bir tektirn kavli ise birlik s1fatlyla muttas1ftlr, demektir. Yani ortag1 
yoktur ve 0 , yoklan var etmede tek ba§mad1r, demektir. Gizlileri bil
mede tek b8.§mad1r. ((0, Samed'dirn kavli, O'nun kendinden ba§ka hie; 
birine muhtac; olmad1gm1 gosterir. Kendinden ba§ka hie; bir §eye muh
tac; olmaymca da, ba§kalarma gereksinme duymuyor, demektir. Halbu
ki herkes O'na ihtiyac; duyar. ((Dogurmami§tir.n kavli; benzerlik, e§ ve 
cinsi reddetmektedir. «Dogurulmami§» kavli de sonradan meydana gel
meyi reddetmektedir. Oncelikle kadim olma vasf1ru isbat etmektedir. 
<<Hie; bir §ey O'na denk degildir.n kavli ise, herhangi bir §eyin O'na benzer 
olmas1 durumunu ortadan kaldlrmaktad1r. Benzerligin reddedilmesi gec;
mi§le ilgili bir olayd1r, §U anda da reddini gostermez halbuki kafirler 
§U anda onun benzerlerinin bulundugunu iddia ediyorlar sozune gelin
ce; bu, sap1khga dalmaktan ba§ka bir §~Y degildir. <;unku eger gec;mi§
te onun benzeri yoksa, zorunlu olarak §U anda da benzeri olmayacaktlr. 
Sonradan meydana gel en, oncesiz olana (Kadim) denk ve benzer ola
maz. Katirlerin sozunun ozu ise §irke, te§bihe ve Allah'm gucunu yok 
etmeye yoneliktir. Belirttigimiz gibi sure butiin bunlan reddetmekte
dir. (Nesefi, Medarik, VI, 601-604) 

«De ki: 0 Allah, bir tektir.n Buradaki zamir, §e'n ic;indir. «0 Zeyd 
gitmi§tir.>> sozunuzde (ki zamirde) oldugu gibi. Bunun merfu' olu§U 
mubteda olmasmdand1r. Haberi ise cumledir. Haberden mubtedaya gi
den bir zamire burada hacet yoktur. <;unku §e'n zamiriyle ifade edilen 
§ey, ayruyla kendisidir. Yani «Allah bir tektir.n kavlidir. «Allah bir tek
tir.>> derken O'nun §e'ni i§te budur, demektir. Yani 0, bir tek olan Al
lah'tlr. Cumlenin bu §ekilde ba§lamasmm s1rn, daha i§in ba§mda muh
tevasmm yuceligine ve onemine i§aret ic;indir. Kaldl ki once ifadenin 
mubhem olup sonra ac;Iklanmas1 daha fazla takrir yapmak ic;indir. Ya
hut da bu zamir, sual edilen §eye gitmektedir ki, bu takdirde mana 
§oyle olur: Sizin kendisinden sual sordugunuz zat, i§te 0 Allah'tlr. Ri
vayete gore mti§rikler Hz. Peygambere demi§ler ki : Bizi kendisine c;a-
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g1rd1gm Rabbm1 bize anlat ve onun nesebinin kime ait oldugunu soyle, 
zikret. Bunun iizerine bu ayet nazil olmu§ ve Allah Teala kendi zatlm 
beyan ederek her tiirlii neseb isnadmdan miinezzeh oldugunu bellrtmi§
tir. Boylece kendi zatmdan hem dogurmu§ olmay11 hem de dogurulmU§ 
olmaYl reddetmi§tir. Aynca e§inin ve denginin bulunmad1gm1 da telirt-

. mi§tir. ~u halde zamir miibtedad1r, «Allah» lafz1 onun haberidir, «bir 
tektirn lafz1 da lafza-i Celal'den bedeldir. Ebu Ali el-Kali'nin kanaatma 
gore fayda te'min edilecegi zaman, saf nekirenin ma'rifeden bedel ol
masl caizdir. Tercih edilen gorii§ de budur. · 

Allah lafz1; gen;ek ilaha biitiin esma-i hiisna'mn anlamlanm top
Iayacak ve derleyecek §ekilde delalet eden bir ozel isimdir. 

Ka§ani der ki : Bize gore Allah Iafz1; o olmas1 hasebiyle ilahi zatm 
kendi1:>inin ad1d1r. Biitiintiyle veya bir k1sm1yla kendisine uygun olan 
mutlak zfttln kendisidir. 

1cAl1ah'm kulun ifadesi; Allah'm isimleriyle bezenen kul, demektir. 
Binaenaleyh Allah'm kullan arasmda en yiice ismin kendisinde gerc;ek
le§rnesi ve btitiin ilahi s1fatlarla bezenrni§ olmas1 nedeniyle O'na kul ol
maktan daha yiice ve daha degerli bir ozellik bulunamaz. Bu sebeple 
bizim peygamberimize - Allah'm selam1 onun iizerine olsun- ozellik
le bu isim verilrni§tir: «Allah'm kulu kalklp onu c;agrrd1g1 zamann buy
rugunda, gerc;ekte bu isim yalmzca onun ic;indir. Ona tabi olmas1 ne
deniyle varislerinden olan kutublara da bu isim (Abdullah ismi) veri
Hr. Ba§kalarmda bu ismin kullamlmas1, mecazidir. <;iinkii Allah'm 
isimlerinden bir ismin biitiiniiyle s1fatlanmasma vesile olur. <;iinkii bir
lik olmas1 ve biitiin isimlerin birligi nedeniyle her isim bu isimle nite
lendirilmektedir. uBir tekn lafz1, kendisinin zaimda O'na hie; bir §eyin 
e§lik etmedigi zata verilen add1r. Nitekim «birn ismi de s1fatlannda ona 
hie; bir §eyin e§lik etmedigi kimseye verilen isimdir. Yani Hbirn, tek ba
§ma bir zattlr. Onda hie; bir §ekilde c;okluga i'tibar yoktur. Allah ic;in 
kendinden ba§ka her §eyden miistagni olmaktan ibaret olan birlik ve 
teklik isbat edilmi§tir. Bu ba§ka bir degerlendirmeden dolay1 degil O'nun 
aym ve zati olmas1 nedeniyledir. Bir (vahid) , s1fatlann c;okhigu nazar-1 
i'tiba.ra almarak zatm kendisidir. Ve ilahi isimlerin hazretidir. Bu se
beple Allah Teala: (<Dogrusu sizin ilah1mz bir tek ilaht1r.H (Bakara, 
163; Nahl, 22) demi§ de, tek bir ilahtlr, dememi§tir. Qiinkii birlik (va
hidiyyet) S1mrland1rma isimlerindendir. O'nunla yarat1klan arasmda 
bir irtibat vard1r ve birlik, bu irtibatl simrland1rmaktad1r. Yani sizin 
tannmz, tann olmak bak1mmdan birdir. Ahadiyyet kavram1 ise bunun 
hilafmad1r. <;iinkii bunun bir §eyle baglant1 kurmas1 dogru olmaz. Oy
leyse ilahi bilgi sozii hakiki bilgi anlammad1r. <;iinkii Allah ile yarahk
lar arasmda irtibat saglamakla be§eri giic; olc;iisiinde alemin ondan dog
maSim te'min etmektedir. Be~eri giiciin yerine getiremeyecegi §ey-
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ler de yine ondanchr. Bu, hayret arunda kamil ki§ilerde ger~ekle§en bir 
hMdir. Ve kam.iller ger~ek bilgisiyle onu bilmekten aciz olduklanm ik
rar etmi§lerdir. Bu sebeple tevhid-i zati, hakikatta Allah Teala'ya mah
sOstur. 

Bir tekin kulu anlamma (Abd'Ul-Ahad) kayli ise vaktin teki, zama
run sahibi, b\iy\ik kutubluk noktasmm haizi ve ilk Ahadiyyet ile ka.im 
olanchr. Birin kulu anlamma gelen (Abd'Ul-Vahid) Allah Teala'mn 
kendisini birlik huzuruna eri§tirdigi ve butun isimlerindeki Ahadiyyet 
sirriru a~Ikladigi, Allah'm idrak ettirdigini idrak eden, yapbg1 §eyi 
O'nun isimleriyle yapan ve guzel isimlerinin varhgm1 m\i§ahede eden 
zattl.I'. 

~yhzade, Ha§iyelerinde der ki: ((0 Allah, bir tektir.i> kavlinde u~ 
laf1z vard1r. Bunlardan her birisi, Allah'a dogru yol alan ki§ilerin ma
k!mlarmdan bir makama i§arettir. Birinci maka.m; Mukarrebun'un 
makam1d1r ki, bunlar e§yanm mahiyetine ve hakikatma oldugu gibi (ne 
ise oyle) nazar edebilen kimselerdir. Bu takdirde §Uphesiz ki onlar AI-

. lah'tan ba§ka hi~ bir var olan gormezler. <;unku varhg1 kendiliginden 
vacib olan Hakk'br. O'nun di§mdakiler ise mumkundur. Mumkune ol
dugu gibi bak1ld1gmda o, yok say1hr. Bu sebeple onlar Hak Teala'dan 
ba§ka hi~ bir varolam gormezler. ((0» lafz1 ise, her ne kadar mutlak 
anlamda bir i§aret olup kendisiyle kasctedilen §eyin belirlenmesinde her
hangi bir §ekilde daha once admm ge~mesine veya onu a~Iklayan bir 
varhgm daha sonra gelmesine muhta~ olursa da yine de insanlar 1<0>> 
lafz1yla hakk1 gosterirler. Bu i§arette onunla kasdedileni digerlerinden 
ayud etmeyi gerektiren ba§ka bit §eye gerek duymazlar. AYird edici bir 
i§arete gerek duymak ancak mubhemlik hali bulununca gerekir. Yani 
kEmdisine i§aret edilmeye elveri§li birden fazla §eylerin bulunmasmi 
icabettirir. Halbuki biz, onlarm akll gozleriyle birden ba§ka hi~ bir §eyi 
gormediklerini ve gozlemediklerini a~Iklami§tlk. Bu sebeple ((0» lafzi 
bu zatlarm (Mukarrebun) yamnda tam bir irfamn meydana gelmesi 
i~in yeterlidir. 

ikinci makam, sagc1lann (Ashab'Ul-Yemin) makamidir ki bu once
kinin altmda bir makamdtr. Bunlar hakkl var olarak gordukleri ve ya
rattklan da aym §ekilde var olarak gozledikleri i~in varhklarda ~okluk 
meydana gelmi§tir. Bu sebeple bunlar i~in <<0» lafz1 hakka i§ar~tte ye
terli olmami§tir. Ve bunlar i~in hakkl halktan aYird etmek uzere aYird 
edici bir i§aretin bulunmasi gerekmi§tir. i§te bunlar Allah lafz1 ile ((0» 
lafZiru birle§tirmek zorundachrlar. Ve onlann bu durumundan dolaYI 
kendileri i~in ((0 Allah» lafz1 kullamlmi§br. <;Unku 11Allah» lafzi, ken
disinden ba§kasmm kendisine muhta~ oldugu ve kendisinin ise kendi
sinden ba§ka her §eyden m\istagru oldugu bir var olanm achdlr. Boyle
ce 0, kendisinden ba§kalanrun kasdedildigi zattan aYird edilm.i§ olmak
tachr. . 

Tefstr, C. XV, F : 550 
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'09iincii ~kam, solcularm (Ashab-1 ~imal) makarmd1r ki bu, ma
kamlann en ~ag1S1d1r. Bunlar viicudu vacib olarun birden 90k olmasl
ru caiz goriirler. i§te bunlan red ve gorii§lerini ibtal i9in daha onceki 
((0 Allah)) laf1zlarma Have olarak ccbir tektir)) lafz1 getirilmi§tir ve ceO 
Allah bir tektir.)) buytirulmu§tur. Burada §eyhin oglunun soyledikleri 
son buluyor. · 

Sufilerdeki isimle zikredilme adetinin dogrulugu burada anl~lll
yor. ~oyle ki: Sufilerden ba§lang19 ehli olanlar (miibtedi) gozleri per
deli bulunduklan i9in sonu9 ehli (miintehi) olanlara -ki bunlar per
desi a91lm1§ olanlardlr- tabidirler. Sanki onlarm hepsi varhkta Allah'
tan ba§ka hi9 bir §ey gozlememi§lerdh:. Bu sebeple onlarm katmda Al
lah, siirekli olan mutlakhk hiiviyetiyle taayyiin etmi§tir. Ve asia ta'yin 
etmeye de gerek yoktur. DolayiStyla ccOn zamiri Allah'a raci'dir, O'ndan 
ba§kasma degil. Nitekim, ccOnu Biz indirdik.11 kavlindeki zamir de Kur'
an'a rati'dir. <;iinkii onunla taayyiin etmekte ve zihne gelmektedir. Bu 
takdirde cco)) bir zamirdir, belirli bir mercii yoktur, oyleyse onunla Al
lah't zikretmek nastl ger9ekle§ir? diyen ta'n edicinin sozii merduddur.
<;iinkii biitiin zamirler isimdir ve biitiin isimler de zikirdir, a91khk veya 
gizlilik baklmmdan aralarmda fark yoktur. Buna gore sufilerin Istlla
hmda cchiive)) kelimesine elif lam'm girmesi caiz olur. <;iinkii bu, hiiviy
yete i§arettir. Istllahta tartl§ma olmaz. ceDe ki)) kavline gelince; bu, bir 
emirdir ve tafsilatm a91klanmas1 sadedinde varid olmu§tur. Burada Al
l,ah Teala'mn: ccAllah, §ehadet etti ki, ger9ekten O'ndan b~ka ilah yok
tur. Melekler ve ilim sahipleri de.)) (Al-i imran, 18) kavlinin Slrrma i§a
ret vard1r. Sanki Allah Teala §Oyle buyurrnaktadtr: Cern' makarmnda 
hiiviyetin birligine Ben §ehadet ettim. Binaenaleyh sen de fark ma
kammda o birlige §ehadet et ki, bir teklik (Ahadiyyet) ve bir tek olma
Yl§ (la Ahadiyyet) s1rr1 ayan olsun ve boylece her ikisi arasmda birlik 
ve aynhk tetabuku ger9ekle§sin. Zihnimize bOyle geldi, halin hakikatlru 
en iyi Allah bilir. Bu sure ceDe ki)) kavli olmadan, «0 Allah, bir tektir.)) 
§eklinde de okunmu§tur. Nas ve Felak surelerinde de boyle okunmu§tur. 
Zira bu sure tevhid, obiir sureler de stgmmadlr. Binaenaleyh, bunlarla 
dua edilmesi ve bunlarm tebliginin emredilinesi uygun dii§er. A'la su
resinde bu konu burada tekranm gerektirmeyecek §ekilde ge9mi§ti. 

Baztlan da derler ki: Burada ceDe kill kavli mushafta kaydedilmi§ 
ve okunmas1 gerekli goriilmii§tiir. Ancak ceDe kill kavli ile emredilen 
kimsenin emri kabul etme makammda bunu telaffuz etmesi adet de
gildir, yalmzca soyleneni yerine getirir. <;iinku yalmz emredilen, onun
la muhatab olan degildir, emredilenle birlikte herkes onunla muhatab
tlr. «De kill lafzmm kaydedilmesi, kullara lutuf olarak as1rlar boyunca 
devamm1 saglamak i~indir. (ismail Hakkl Bursevi, Ruh el-Beyan. X 
536-537) . 
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imam· ibn Teymiyye der ki: Hi§am ibn Hakem ve Muhammed ibn 
Kerram ile oniara uyanlardan Allah'm cisim oldu~unu s6yleyenler ccAl
lah Samed'dir» kavlini . delil getirirler. Onlar derler ki; 0, Samed'dir. : 
Samed, karm olmayan demektir. Bu ise ancak ses ~lkaran cisimler i~in 
bahis mevzuudur. <;Unku bu cisimlerin karm olmaz. Daglar ve kayalar 
gibi ve yine ta§tan yap1lan direkler gibi. Bu sebeple bu ayetin tefsirinde: 

\ 

Samed; kendisinden bir §ey ~1kmayan ve kendine bir §eY girmeyen, ye-
yip i~meyen demektir, demi§lerdir. Bunla:~;m olumsuzlugu ise ancak 
~isim olan §eyler i~in dti§tintilebilir. Derlet ki: Samed'in ash birle§me
dir, mal biriktirmek de buradan gelir. Bu ise ancak toplanabilen cisim-

, ler i~in dti§tintilebilir. Bunu reddedenlere gelince; onlar derler ki: Sa
med, aynllp bolunmesi caiz olmayan §eydir. Evrendeki ·her cismin ise 
aynllp ooltinmesi caizdir. Ve yine derler ki: o, boltinme ve ayn§mayt 
kabul etmeyen bir tektir. Evrende bulunan her cismin, bolumlere ay
nlmasl ve par~alanmas1 ~aizdir. Ve onlar derler ki: Siz ona cisimdir 
derseniz, bu takdirde o; cevherlerden ya da madde ve suretten murek
keb bir bile§ik olacaktlr. Mtirekkeb ve bile§ik olari §ey ise . par~asma 
muhta~ olur. Binaenaleyh Allah Teala Samed'dir. Samed ise ba§kasm
dan mtistagni olan §eydir, dolayiSiyla bile§ik olan §ey samed olmaz. 
ibn Teymiyye'nin sozu burada son buluyor. 

Razi de der ki: Mti§ebbihe'nin cahillerinden bir topluluk bu ayetl 
delil getirerek, Allah Teala'mn cisim oldugunu soylemi§lerdir. Bu ise M.
tlldlr. <;Unku biz O'nun bir tek olmasmm cisim olmasma aykln oldu
gunu a~1klam1§t1k. Binaenaleyh bu ayetin mukaddimesi, Samed'den bu 
manamn kasdedilmi§ olmasmm imkans1zllgm1 gosterir. Bu tefsire gore; 
.samed, list tiste binmi§ olan cisimlerin niteligidir. Allah ise bundan mu
nezzehtir. Oyleyse bu ifadenin mecaz anlamma hamledilmesi gerekir. 
Bunun sebebi ise §Udur: Bu §ekilde olan bir cismin ba§kasmdan etkilen
mesi ve te'sir altinda kalmas1 imkans1z olur. Bu ·da Allah Teala'nm ken
diliginden vacib oldugunu, varhgmda degi§menin imkans1z oldugunu, 
buttin s1fatlanyla birlikte beka s1fatmm da bulundugunu gosteri1. Ra
zi'nin gorti§ti de burada son buluyor. 

Ben derim ki: Samed kelimesinin te'vili konusunda en sahih gorii§ 
bizim ilk zikrettigimiz gorti§ttir. Bu gorti§ ibn Cerir'in ve ba§kalanmn 
Arap dilinde bu kelimeden ~1karrm§ olduklan anlamd.Ir. (Bu kelimenin 
manas1 konusunda iki me§hur gorti§ vard1r. Birincisi; samed, karm ol- · 
mayan §eydir. ikincisi; ihtiyac;lar halinde kendisine ba§vurulan efendi, 
demektir. Birinci gorti§, sahabe ve tabiinden selef-i salihin'in ekseriyeti
nin gorti§ti ile lugat ehlinderi baz1lannm gorti§tidur. ikinci gorti§ ise, 
selef ve haleften bir taifenin gorti§ti ile lugat bilginlerinin hepslnin go
rU§tidur.) Bu kesinle§tigine gore, bunun otesinde ikinci gorti§e gerek 
kalmaz. · 
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U~tincu olarak ibn Teyrniyye der ki: Nas1l Allah Teala'Yl her turl'ii 
·· a}'lp ve eksiklikten tenzih etmek gerekiyorsa, yaratiklanndan herhangi 
bir §eye benzemekten de tenzih etmek gerekir. O'nun i~in sabit olan 
kemal s1fatlanndan hi~ birine benzemedigini belirtmek icabeder. Bu iki 
tur tenzih Allah i~in vacib olan tenzihleri ifade ~er ve bu sure her iki 
tenzih §ekline de delalet eder. c;unku <<Hi~ bir §ey O'na d~nk degildir.)) 
kavlindeki ((bir)) ifadesi benzerlik ve ortakllklan nefyetmektedir. <<Sa
med'dir)) if8.desi ise b'iittin kemal s1fatlarm1 ihtiva etmektedir. Binaen
aleyh her turden eksiklikler Allah Teala'dan nefyedilmektedir. Yara
tlklara has olan her §ey eksikliktir ve bunun Allah Teala'dan tenzih edil
mesi icabeder. Allah'm tavsif edildigi §eyler bunun hilafmad1r. Kullar 
bu s1fatlardan ilim, kudret, rahmet ve benzeri ona uygun d~§en nite
liklerle nitelenirler. c;unku bunlar eksiklik degil, Allah taraf1ndan tes
bit edilmi§ olan ozelliklerdir. Bunlar Allah i~in kabul edilir, ancak hi~ 
bir §ekilde yarat1klar O'na benzemek §Oyle dursun, yakla§acak bi~imde 
bile isnad edilmez. Hatta Allah'm cennette yaratm1§ oldugu yiyecek, i~e
cek ve giyeceklerden hi~ birisi d'i.inyada yarattlgma benzemez. Her ikisi 
de yaratllmi§ olmakla beraber, aralarmda yalruz isim birligi vard1r. Al
lah Teala mahlukatm kendi aralanndaki benzerliklerinden uzak olarak 
yaratandlr. Allah Teala kendisine Alim, Halim, Rauf, Rahim, Semi', Ba
sir, . Aziz, Melik, Cebbar ve M'i.itekebbir gibi isimleri vermi§tir. Ve baz1 
yaratlklarrm da bu isimlerle zikretmi§tir. Ancak yarat1klardan hi~ bi
risi bu isimlerle anlamlarm hi~ birisinde yaratiCiya benzer veya denk 
degildirler. 

Dordunc'i.isu: ihlas suresinin Kur'an'm u~te birine denk olduguna 
dair yer alan ve bizim de daha once zikretmi§ oldugumuz hadisle ilgili 
gor'i.i§t'i.ir. Bu konuda degi§ik gor'i.i§ler zikredilmi§tir. Ebu'l-Abbas ibn 
S'i.ireyc der ki: Kur'an, u~ oolum olarak indirilmi§tir: U~te biri ahkam, 
u~te biri vaad ve vaid, u~te biri de isimler ve s1fatlard1r. Bu sure, isim
leri_ ve s1fatlan i~inde toplam1§tlr. 

imam Gazzali merhum Cevahir el-Kur'an'da der ki: Kur'an'm as1l 
gorevi; Allah'1 bildirmek, ahireti bildirmek, S1rat-1 m'i.istakimi bildirmek
tir. As11 bilgi bu u~unun bilgisidir. P.eriye kalanlar buna baglldir. ihlas 
suresi bu u~ten birini ihtiva eder ki bu, 1\llah'I tarumak, O'nun kudsiyye
tini kabul edip cins ve tur bak1mmdan her turlu ortakllktan· uzak ola
rak O'nun birligini a~Iklamaktlr. i§te bu; asll, fer' ve denkligin nefyi 
ile kasdedilen husftstur. Qazzali der ki: Samed niteligi ise O'nun varllk
ta kendindeil ba§ka hi~ birine muhta~ olmayan efendi oldugunu i§'a:c et
mektedir. Evet burada ahiret ve s1rat-1 m'i.istakimden bahis yoktur. Bu 
sebeple ihlas suresi Kur'an'm u~te birine denktir. Yani Kur'an'm . u~ 
temel esasmdan birini anlatmaktad1r. Nitekim haec, Arafat'ta durmak-
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t1r sozii de ooyledir. Yani haccm as1l hiikmii Arafat'ta durmaktlr. Ge
riye kalanlar buna ba~hdu. 

ibn el-Kayyim el-Cevzi, Zad el-Mead'da der ki: Rasulullah (s.a.), 
sabah namazmm siinnetiyle vitirde ihlas ve Kafirun surelerini okurdu. 
Bu ikisi ilim ve amel birli~ ile bilgi ve irade birli~ini, inan~ ve maksad 
birli~ini birle§tiren iki suredir. ihlas suresi inan~ ve bilgi birli~ini ihtiva 
eder. Herne §ekilde olursa olsun, Allah Teala i~in ortakh~1 mutlak an
lamda reddeden birli~in tesbitini gerektiren §eyleri ihtiva. etmektedir. 
Samediyyet ise O'na hi~ bir §ekilde eksikligin ili§emeyece~i, kemal SI
fatlarmm hepsinin isbatldu. Baba ve ~ocu~un nefyi ise samediyyet SI
fatmm gere~idir. O'nun muhta~ olmayt§Imn ve birli~inin icab1dlr. Te§
bih, temsil ve benzerin reddi demek olan denkli~in nefyi ise, yine bu 
surede yer alan bir di~er husustur. Oyleyse bu sure Allah i~in her ·kemali 
isbat etmekte, her noksanh~I da reddetmekte, benzer ve e§lik konusun
da her gorii§ii nefy etmekte, mutlak ortakhk durumunu ortadan kal
dirmaktadlr. i§te bu esaslar, ilmi ve i'tikadi tevhidin hepsini birle§tirir. 
Ve bu. sahibini her tiirlii sap1khk 'l-e §irk firkalanndan aytnr. Bu sebep
le ihlas suresi, Kur'an'm ii~te bitine denk olur. <;iinkii Kur'an'm ana 
maksadl haber ve in§ad1r. in§a emir, nehiy ve miibah olmak iizere ii~ 
§eyden ibarettir. Haber ise iki tiirliidiir: Biri Yarat1cmm zatmda,n, isim
lerinden, sifatlarmdan ve riikiinlerinden haberdir; di~eri de yaratikla
nndan haberdir. ihlas suresinde O'nun zatmdan isimlerinden ve sifat
larmdan haber verildi~i i~in o, Kur'an'm ii~te birine denk olur. Ve oku
yani ilmi §irkten kurtanr. Tlpk1 Kafirun suresi kas1dh, iradi ve ameli 
§irkten kurtardl~ gibi. Nas1l ilim, amelden once ve ilim, amelin onderi, 
rehberi, hakimi ise; ihlas suresi de Kur'an'm iic;te birine denktir. Bu 
konuyla ilgili hadisler hemen hemen tevatiir derecesine ula§ffil§tlr. Ka
firftn suresi ise Kur'an'm dortte biridir. Tirmizi'nin, ibn Abbas'tan nak
letti~ bir rivayette; Zilzal suresi Kur'an'm yansma, ihlas suresi ii~te 
birine, Kafirftn suresi de dortte birine e§ittir, denilir. Hakim, Miistedrek'
inde bu rivayeti nakleder ve; isnadl sahihtir, der. (Cemaleddin el-Ka
slmi, Mehasin et-Te'vil, XVII, 6299-6303) 

Ahad ile Vahid arasm1 Sa'leb §Oyle fark etmi§tir: Ahade: !btidaen 
(birler basama~mda) aded bina edilmez: ( ~~1J ..l>l ) denilmez, 
( ~\:J1 J ..b-1, ) denilir. ( ..b-1 J.-J ) denilmez, ( · ..b-~ ~J ) 
denilir, demi§tir. Lakin Razi'nin nakline gore, imam Halil, ( .J~1J'.b-l ) 
denilmesinin de caiz oldu~unu soylemi§tir ki bunda vahid manasma 
demektir. Hanefilerden baz1lan da farki §Oyle nakleylemi§tir: Ahadiy
yet hi~ bir halde ciiz'iyyet ve adediyyet ihtimaline sahip de~ildir, vahi
diyyet ise ikisine de ihtimallidir. ( ..b-!, ~1 J o..l>~ ot. .) denilir, ama 
( .J>.I ot. ) ve ( ..b-1 ~1 · J denilmez. Hattabi, Ahadiyyet zatm tek 
olu§unu; vahidiyyet, s1fatta ortakhg1 nefy ic;indir demi~, muhakkikler-
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den bunun aksi de nakledilmi§tir yani Ahadiyyet, ne zatmda ne de si
fatmda §eriki olmayan bir tektir. Allah Teala hakkmda bunlar birbirin
den ayrilmadigi i~in Vahid ile Ahad bir isim hukmtindedir denilmi§, 
onun i~in bir kls1m mufessirler burada Ahad'i Vahid ile tefsir etmi§ler
dir. Nitekim ibn Abbas'm ve Ebu Ubeyde'nin de bunu Vahid diye tefsir 

· ettikleri soylenmi§ ve Vahid, bolumlenme ve par~alanmayt kabul etme
y.endir, diye ta'rif edilmi§tir. Allah Teala hakkmda Vahid ve Ahad bi
ribirinden aynlmamak itipanyla ikisi de birdir. diye tefsir etmek herke
sin anlamas1 i~in daha kolay olur, ~U.nku Ahad Vahiddir. Fakat bunun
la arada hi~ fark yoktur zannedilmemelidir. Ebtilbeka, Kulliyat'mda 
Ahad'in Vahid manasma da geldigini, bununla beraber arada baz1 fark
lar bulundugunu belirttikten sonra der ki: iki vecihten her birine gore 
de Ahad ile murad olunan Vahid, her yonuyle Vahiddir, ~tinku Ahadiy
yet gerek adedi, gerek terkibi, gerek tahsili teaddud nevilerinin hepsin
den tam olarak uzak bulunmad1r. Nisbi olan varhkla ilgili ~oklugun 

Ahadiyyet-i Zatta tuketilmesidir, onun i~in tenzih makammda vahide 
tercih olunur, zira vahidiyyet adedi teaddudun nefyedilmesinden iba
rettir, ayni ~okluk vahidiyyette de yok olursa da onda nisbi ~ok
luk dti§tintilebilir ... Bunu §Oyle de izah etmi§lerdir: Vahid muhtelif ba
samaklardaki birliklere soylenebilir, ahad ise onun ekmelidir, mutlak 
§tipheli oldugu zaman kemaline sarfedileceginden burada ahadi vahid 
diye tefsir edenlerin murad1 da daha ziyadesi, daha ekmeli mumkun 
olmayan vahdetle nitelenen vahid demek oldugu anla§Ilmak Iaz1m gelir. 

Bu mtinasebetle burada vahdet, birlik mefhumuyla vahid lafz1mn 
.manalanndan da biraz bahsetmek iktiza eder. 

ibn Sina'mn ~ifa'smda ve (Curcani'nin) Mevakif §erhinde ve diger 
kitablarda a~1kland1~ uzere vahdet, vucuda e§lik eder, yani mefhumda 
degil, hamilde mtisavi olur. Herhangi bir vahdeti olan, buttin olarak 
mevcuddur ve her mevcudun bir vahdeti vardir. Hatta ~okun bile. Bir
~ok §eyler bir mahiyyette birle§erek bir mevcud olur, mesela bir on, on
larm biridir. Ve bOyle olmas1 bfrlik ile ~oklugun kar§l olU§lanna da ma
ni olmaz. ~ira bir §eye ayni haysiyetle anz olmu§ degillerdir. Aralann
daki o e§it olmaktan dolaYl vahdeti, vucudun kendisi zannedenler ol
mu§tur. Halbuki dogru degildir. Bir cismi par~alamak, birligini yok et
mek olsa da varhgm1 yok etmek olmaz, keza ~oga ~ok oldugu haysiyet
ten var denilir de, bir denilmez vahdet ile vucud huve htivesine (o, 0 ol
makta) mefh11mda degil, mevzuda birle§irler. Vahdet, mahiyyetin ayn1 
da degildir. Vahdet, mahiyyet uzerine zaid bir mefhumdur. Onun i~in 
mahiyyet, vahdeti de kesreti de kabil olur. Ve vahdet, kesretten evveldir. 
Vahdeti §Oyle ta'rif etmi§lerdir: Bir §eyin hakikatta kendisine ortak 
olan i§lerde bolumlenmez olmas1dir. Gerek nokta gibi hi~ bolumlenme
sin, gerekse organlanna ooltinebilen Zeyd gibi hakikatma muhalif par-
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c;alara bollinsun. Kesreti de bir §eyin hakikatmda ortak olan i§lere bo- · 
lumlenebilir §ekilde olmasiChr. Maamafih vahdet, §eyin bolfun
lenmez . olmas1 haysiyyeti, kesret bolumlenebilir olmas1 haysiyye
ti demek daha iyidir. <;iinku o ooliinmenin, cuz'iye veya parc;alara bolum
lenebilir olmas1 as1l ta'rifin dl§mda talJ bir §ekildir. Fakat bOlumlenme 
denilince yalmz parc;alara bolunme zihne gelmemeli, hem de vahdet
miilahazasmda ilk nokta-i nazar, ortakhg1 red ile ciiz'iye bolfunlenme
me oldugu anla§Ilmak ic;in o, tasrih olunmu§tur. Bu suretle vahdetin 
mertebeleri olabildigi gibi, vahid denilen §eyin vahdetle nitelenmesi . de 
zati ve a'razi klSlmlanna aynhr, vahidin c;oka tekabiilu de zati degil, 
a'razidir: Bundan dolayt bir §ey bir cihetten vahid iken, diger cihetten 
veya cihetlerden c;ok olabilir, ancak vahid oldugu cihetten c;ok olmaz. 
imdi vahid ciiz'ilere hie; oolumlenmezse yani tasavvuru c;oga hamledil
mesine mani olursa o, §ahsi vahiddir, tasavvuru ortakhga mani olmaz 
da cuz'ilere bolumlenirse o, §ahsi olmayan vahiddir. ~ahsi vahid, eger 
hie; bOlfunlenme kabul etmezse, yani cuz'ilere bolumlenmedigi gibi cuz'
lere de aynlmazsa i§te o hakiki vahiddir, onun bolunmez olmaktan ba§
ka bir mefhlimu yoksa o vahdetin kendisidir. Eger ondan ba§ka da bir 
mefhlimu varsa; ya bir vaz'1 .vardlr, ya yoktur. Eger bir vaz'1 varsa, yani 
hissi i§areti kabul edebilecek durumda ise o noktad1r, vaz'1 yoksa o <!mu
fank»trr, yani yalmz i§areti akli i§areti kabul eden muc;erred (soyut) 
bir §eydir. Bizim; ben, o, diye ifade edeoildigimiz duygumuz gibi. Ve 
eger tek bir §ahlS, ciiz'iyyata inkisam etmemekle beraber cuz'i mikdar
lara inkiSaffil kabul ederse o cuz'ler ya birbirine benzer, ya aynd1r. Ben
zer ise, o biti§me yoluyla birdir. Basit cisim gibi; yok eger ayn ise o da 
toplanma yoluyla birdir. Bir aga<; gibi. 

f}ahsi olmayan bire gelincei ki o bir cihetten bir, diger cihetten <;ok
tur. Onun bir olma ciheti, ya zatidir, yani o, c;okluklarm mahiyyetinden 
haric degildir, yahud a'razidir mahiyyetten haricdir. :Eger zati ise o za
ti, ya mahiyyetinin tamamldlr, bu tur olarak birdir veya mahiyyetin 
ciiz'iidur. Bu ciiz', tamam1 mii§terek ise cins olarak birdir, degil ise bo
lum birdir. Ve eger bir olma ciheti anzi ise, birligi a'razidir. Bu anz o 
<;okluklara tab'an ya mevzu' olur, gillen ile aglayan insanhkta birdir, gi
bi veya mal;lmul olur; pamuk ve kar beyazhkta birdir, gibi. Evvelkine 
mevzu' olarak bir, ikinciye mahmul olarak bir denilir. Ve eger bir olma 
ciheti ne zati, ne de a'razi olmazsa, yani asla mahmul olmaz ise ona da 
vahid nisbet olarak bir veya bil'miinasebe bir denilir ki nefsin bedene 
nisbeti hukfundarm §ehre nisbetidir denilmesi boyledir. Bu iki nisbet, 
tedbir _manas1 itibanyla birdir demek olur. Tedbir ise nisbetin mahmulii 
degil, nefsin ve hukumdarm anz1dlr. Bunlar anla§1ld1ktan sonra, bu bi
rin bu k1S1mlara 1tlak1 e§it §ekilde degil, te§kik ile oldugu bir denilmege 
hangisinin daha evla ola.cag1 da anla§Ilml§ olur ki §ahsi bir nev'iyle bir-
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den evla, o cinsiyle birden evla, o fashyla birden evla, bOyle zatisiyle bir, 
a'razi bir halden dolay1 birden evla, o da nisbi birden evla.dlr. ~ahsi bir 
k1Slmlarmdan da hi~ boliinmeyi kabul etmeyen hakiki bit, herhangi bir 
§ekilde boliinmeyi kabul edenden evlad1r. Demek ki birler, hakikatlan 
ile muhteliftirler. Oz~l varhklar hakikatlan .muhtelif olmakla be:-aber, 
· mutlak viicud mefhumunda a'razi olarak mevcud diye . il}tirak ettikleri 
gibi birlik mefhumunda da ar'azi olarak bir diye il}tirak etmi~ olurlar. 
Onun i~in birlerin her hiikiimde i§tirakleri laz1m gelmez. Varhk bakl
mmdan vard1r, i'tibari olaru vard1r, mahiyyet iizere zaid olaru vardu, 
mahiyyetin kendisi olaru vardlr. Ciiz'i mahiyyet olaru vardlr. Sair hii
kiimler de ooyledir. Mesela baZISmda cevher, diger baz1Smda araz ola
bilir, bunlar kolay anla§Ilabilmek i~in ~ahsi olmayan birliklerin nevile
rine gore isimler verilmi§tir: Nevi'de olan birlige «miimaselet», cinste 
((miicaneset», keyfiyyette ((miiljabehet», kemmiyyette ((miisavatll, ~ekil
de ((miil}akele,,, vaz1'da ((muvazat ve miihazat», etrafta «mutabakat,>, 
nisbette ((miin8.sebet» denilmi~tir. Hep bunlar aded ile alakadar olan 
birlerdir. Keza ~hsi bir de bunlardan biri veya bir ka~1 ile adede da
hil olatlilir, mesel8. bir misli veya naziri, onun gibi bir ~hls daha bulu
narak ikisi bir biitiiniin hirer par~as1 veya bir tiimelin tekleri olabilir- . 
ler. Misli olmayan hire ferd, miitevahhid, vahid denilir ki bizim, tek, 
biricik, yegane dedigimizdir. Mesela bizim alemimizde arz tek, ay tek, 
giine§ tektir, ferddirler, bununla beraber teklikleri de izafidir, her ci
hetle tek degildirler, mesela, cisim olmakta kiire bi~iminde olmakta . 
ferd degildirler, sonra misilleri de miimkiindiir. ~ah1slara, ciiz'ilere ferd 
ltlak edi!jimiz de ferdiyyetin tam manaslyla her cihetten degil, temayiiz 
ettikleri hirer vecih itibanyla izafi ve imkanidir, bu vech iledir ki ferd
de bir~ok k1ymet1er toplarup birle~erek Hakk'm zatmm birligine bir 
ayet olurlar ki biz onu, sade; ben, sen, o, diyerek duydugumuz birlik §U
urlanrun delaletiyle ~okluklar i~inden se~er ve nihayet aded fikrini de 
silerek biitiin o ~okluklann k1ymet1eri kendisinde tam tenzih ile birle§en 
hakiki ferd §Uuruna ereriz ki, o vakit ((Dikkat edin, Allah'm zikri ile 
kalbler huzura erer.,,, ((il}ler Allah'a dondiiriiliir.» ve ((Bizim emrimiz 
sadece bir goz a~1p kapamak gibidfr.l> ayetlerinin Sirn zahir olur. Ve 
i§te o, biitiin ~okluklar kendisinde tiikeniP. biitiin k1ymetler kendisinde 
birlel}en biitiin varhg1 tutan, ezeli, ebedi siirekli varhk kendisinin olup 
bir ikincisini farz bile tenakuz olan o tek bir duygusu; hakiki ferd duy-

. gU.sudur, Ahad duygusudur. Bu nefy edilince her l}ey nefy edilmi§ ohir. 
Yukanda beyan olundugu iizere A-had, olumsuzlukta unium~\"facte eder, 
denilinekle de bu man~ anlatilmi§tlr, ( ..\>I 'i ) demek i~ bir .§ey 
yok demektir. oriun i~in biittin ba§ka olanlan nefy eden ta manasiy
la teklik, hakiki infirad mefhumu dii§iiniilmeden bir demekle Ahad ita
de edilmi§ olmaz. Nitekim Rag1b da §oyle demi§tir: Vahdet, infiradqlr, 
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vahid de hakikatta asia cuz'u olmayan §eydir, sonra her mevcuda 1tlak 
olunmu§tur, adedlerden herhangisi olsa ona bir demek sahih olur, bir on, 
bir y\iz, bir bin denilir, o halde Bir, mu~terek lafizcilr, alt1 vech tizere 
isti'mal o11mur. 

Birincisi: Cinste yahud nevi'de bir olandlr, insan ve at cinste bir
dir. Zeyd ve Amr nevi'de birdir, dememiz gibi. 

tkincisi: Biti§me yoluyla bir olandlr, ya h1lkaten olur, bir §ah1s de
mek gibi veya yapma olur ki bir meslek demek gibL 

'0~\incusu: Naziri olmadlg-J. i~in bir olancilr. Ya h1lkatta olur ki; g\1-
ne§ birdir, demek gibi, veya fazilette olur ki; falan, asnmn biricigidir, 
demek gibi ve biricik dokunmu§, denilmek gibi. 

Dordunctisu: Par~alanamad1g-J. i~in bir olandlr. Ya ku~uklugtinden 
dolaYI olur ki heba' gibi, veya kat1llgmdan dolaYI olur ki elmas gibi. 

Be§incisi: Mebde' i~in birdir; ya adedin mebde'i i~tin; bir, iki gibi 
veya hattm mebde'i i~tin; bir nokta gibi, buttin bunhirda birlik anzidir. 

Allah Teala'run vasf1 oldugunda birin manasma gelince: Ne par~a
lanma ne de ~okluk sahih olmayan demektir, ve bu birligin zorlugundan 
dolaYI Allah «Allah bir olarak amld1g-J. zaman, ahirete inanmayanlann 
kalbleri tiksinir.» (Ztimer, 45) buyurmU§tUr ki bir, mtinferid (tek, yal
mz) demektir. Yukanda ge~tigi gibi bununla Allah'm gayn da vasfolu
nur, fakat Ahad ile Allah'tan maadas1 vasfolunmaz ilh. 

Ebu'l-Baka da Kulliyat'mda hulasa olara~ §oyle der: Birlik kulla-:
pllmca onunla tecezzi ve inklsam bulunmamak murad olunur. Bu ma
nada Bir, ~ok kullamhr, bazan da birlik SaY'..sal ~oklugun mukabiline lt-
lak olunur. Bu manaca da Ahad ve ferd ~ok 1tlak edilir. . 

Birin iki man~ vard1r: Birisi birlik kendi<;iyle kaim olandlr. Bu 
manaca . bir ooliimienme ve par~talanma kabul etmeyendir. 

tkincisi de zatmda naziri, fiillerinde ve s1fatmda benzeri olmayan
dir. Vucudda bu iki manarun ikisiyle de hakikaten 'nitelenen Allah Te
ala'dan ba§ka yoktur. <;unku var olanlardan atom gibi par~talanma ka
bul etmeyen de, misline ve emsaline eklenmi§ olabilir. Ar§ ve Kursi gibi 
naziri olmayan ve ay ve g\ine§ gibi nev'i §ahsma mtinhas1r bulunanla
rm hepsine nazir isbat1 mumkundur. Fakat Bari Teala'run bolumlen
mesi ve par~talanmasl mu.haldir. O'nun misli de yoktur, naziri de yok
tur, benzeri de yoktur. Ve tevhidin u~ mertebesi vardlr: Birinpisi, tev
hid-i zat mertebesidir. Bu istihlak makann, fen8.fi118.h makanndlr ki Al
lah'tan ba§ka mevcud yoktur (var zannedilenlerin hepsi fani olur da 
yalmz bir tek zatullah- mevcud kahr) 0 

ikincisi; tevhid-i s1fat mertebesidir ki ayr1 ayr1 olan her kudreti 
O'nun kapsamh kudretinde ye her ilmi O'nun kamil ilminde yok olmu§ 
gormek ve hatta her kemali O'nun kemalinin nurlanndan bir panltl 
gormektir. 
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ticuncU.su; tevhid-i ef'a.I mertebesidir ki bu da v\icudda Allah'tan 
ba.§ka muessir yok oldugu ilm el-yakin v~ya ayn el-yakin veya hakk el
yakin tahakkuk etmektir ilh. 

K1Sacas1 birlik, en mukemmel ve en beligane oldugu, yani bir denile
bilenlerin hepsine Ahad denilemeyecegi i~in, Ahad'i bir ile tefsir eden
lerin de mud.d1, \izerinde kesir veya ekleme ile aded tasavvur olunabi
len birlerin biri demek olmayip en kamil ve tam manaslyla hakiki bir 

. deinek oldugunu anlamak icabeder ki bu, but\in manasiyla bir ve e§i 
mlimk\in olmayan tek demek olur. Onun i~in baz1 degerli ki§iler bunu 
§Oyle tefsir etmi§tir: Zat1; haricen ve zihnen terkib ve taaddudden ve 
bunlan gerekli kllan cismiyyet gibi, yer edinme gibi ve hakikatmm 
illUhiyyeti gerekli kllan v\icudun vacib olmasl zati kudret, tam hikmet 
ve satr ozelliklerde ortakl1k gibi, §Aibelerden mlinezzeh olan bir ilh. Bu 
ifade tbn Sina'nm bu sure-i celile'ye olan tefsirinden muktebes ve s1fat- · 
lann nefyi tevehh\imlinu def' i~in bir ihtar gibidir. 

(Elmah'h merhftm bundan sonra tbn Sina ve RAzi'nin gorli§lerini 
aktarmaktadlr. Biz bunlan dogrudan bu muelliflerin eserlerinden ter
cunie ettigimiz i~in burada tekrar vermiyoruz.) 

~uphe yok ki butun mes'ele; A.lemde kendimiz de dahil oldugumuz 
halde yokken var, varken yok edilip durdugunu gormekte oldugumuz i~ 
ve di§ dunyadaki ~okluklann ba.§langici ve van§ yeri olan Allah Teala'
mn birligini tamtmak oldugu i~in, onunla O'nun eseri, yarat1~ olan 
~okluklar arasmdaki nisbeti ifA.de eden s1fatl mUlahaza etmek te zaru
ridir. tiiUhiyyet mUiahazas1 bir s1fat mii1A.hazas1dlr. Kuvvetsiz madde, 
fiilsiz feza, ilimsiz tabiat gibi S1fats1z olarak sadece <~O>> diye mUIA.haza 
olunan zat delalet ettigi §ey nitelik demek olan bir kemal, bir hU.sun 
ve hayir miilahaza edilmi§ olmaz. Olmayinca da bir· hamd u senaya la
Ylk olup olmadigi tamnmi§ olmaz. Halbuki iiluhiyyet, ma'budluk her 
hamd u medha hak kazanmayi ifade eden subuti ve selbi namutenahi 
kema.I s1fatlarmm guzellik, y\ikseklik nisbetlerinin hepsini toplayan en 
has, en mlimtaz bir s1fatt1r ve bu imtiyaz ve ihtisA.s O'nun hakikatta 
zati birligtnin ifade ettigi §eydir. Bununla muttas1f olan zMm birden 
ziya.de olmasma ve O'nun zatmda ve s1fatmda orta~ bulunabiimesine 
ayklndlr. Allah ism-i §erif'i, zat ismi olmakla beraber Slrf zatm ismi de
gil, ilahhk s1fatlyla muttas1f olan zat-1 ekmelin ismidir ,bundan dolayi 
da ismin ta'rifinde; Allah, kemal s1fatlannm hepsini cami' Vacib el-Vu
cudun zatmm ismidir, diye ifade ohmur. Kemal Slfatlannm hepsini ca
mi' Vacib el-Vucud s1fatl ise her hamd u senaya hak kazanmi§ olmayi 
ifade eden ve en ylice kemal olan tek iiluhiyyet s1fatldir. Ve Allah Te
ala'mn zatma i:nabsU.S ve zatmm geregi olan bir subuti S1fat1d1r: Allah, 
iJAhtir denilir. Subuti oldugu i~in de varhg1 vacib, ilim, kudret, tekvin, 
rububiyyet gibi s\ibuti Slfatlann toplammm hepsini cami', slfatlann en 
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has olamchr. Bundan dolaYI Razi, Allah isminin sti.buti s1fatlann topla
mma delalet ettigini' soylemi§tir. Maamafih yalmz subuti s1fatlar degil, 
selbi s1fatlan da ihtiva ederek sabit olan bir subuti s1fatt1r. <;tinku ~irkin
lik ve eksiklik s1fatlan nefy edilmeden kemal sabit olmaz, bu i'tibarla Al- . 
lah ism-i Celali selbi s1fatlara da delalet eyler, ma'ruf olan da budur, fa-· 
kat bu delalet, UlUhiyyet subuti s1fatmm z1mnmda olmak hasebiyle sarih 
degildir, mti§riklerin §irke dti§mesi de bundanchr. Onun i~in burada 
<cO'nun benzeri hi~ bir §ey yoktur.» gibi selbi sifatlar toplamma dela.Ieti 
Ahad ismi ile tasrih edilmi§tir. <;Unku yukanki izahattan da anla§Ild1g1 
uzere Ahadiyyet, par~alanmaYI, taaddudu, §irki nefy eden bir selbi si
fattir. Ve boyle oldugu da ccDogurmami§, dogurulmami§ ve O'nun dengi 
hi~ bir §ey yoktur.» ifadesi ile izah buyurulmU§tUr. Razi bu nuktelere 
tenbih ederek s1fat ve isimlerin ~oklugu Hrristiyanlann zannettikleri 
gibi zatta ~oklugu gerektirmeyecegini de anlatmt§, ibn Sina gibi o da 
Slfatm tegayytirti, zatm hakikatmda ayn ayn birer VUCUd te§kil ede.,. 
cek, onun dayanag1 olacak harici veya ak.li cuz'ler olmak suretiyle de
gil, hepsi bir vticuda raci' nisbetler ve izatetler kabilinden olmak sure
tiyle nlsbi oldugunu s6ylemi§tir ki bu mes'ele, akaidde; s1fat zatm ayru 
mi gayn mi? diye me§hur olan bir bahsin mevzuudur, Hukema ve So
fiyye bir kiSim kelamc1lar huve huvesine aym demi§ler diye me§h\lrdur. 
L8.k:in s1fatta nisbet veya selb mtilahaza edildigi cihetle nisbete huve 
huvesine zatm ayru demek pek dogru gorunmez. Alim ayn-i zat olsa 
da ilim alimin kendisidir demek iyi anla§Ilmaz. Maksad, zatm ayruna 
raci' oldugunu soylemektir. Zat, s1fattlr veya s1fat, zatt1r demek bir te
nakuz gibi olacagi, gayndlr demek de vucudda mute:rnAyiz iki zat var
ffil§ gibi bir ·varsaJlmi gerektirecegi cihetle E§'ari; ne ayru, ne de gayn, 
demi§tir ki Slfat, zat ile kaim oldugundan hakikatta iki §ey yok demektir 
·ve bu daha saglamd1r. Bir kiS1m kelamcilar da mefhumda temayti.zu 
gozeterek s1fat denilen, zat denilenin aym olaniayacagim, aym olma
Jlnca da gayn denilmek laz1m gelecegini soylemi§lerdir ki bunlar ayniy
yet ve gayriyyeti iki z1ddm kar§Itl olarak mtilahaza eylemi§lerdir. Ge
nellikle zihinlere bu daha mtilayim gelirse de bunu soylerken bir zata 
mukabil gayr denildigi zaman vucudda diger bir zat varmi§ gibi bir te
vehhtime dti§mekten sak1nmak icabeder. <;unku zihin s1fati da zat gibi 
bir mevzu' halinde tecrid ederek niteligin, nitelenene ihtisasl suretiyle 
s1fatm s1fati diyerek dti§tinup giderken hareketin ba§langi~ noktasm1 
unutursa s1fatlan da zat diye telakki etmekte yamhr. Zat ve s1fat keli
mesinin lisandaki muhtelif basamaklanm goremez. 

Bu mtinaka§alardan maksad ise namutenahi kemal Sifatlarmi 
Hakk'm zatmda isbat ile beraber zatta ~okluk olmachgm1, hepsinin bir 
zata raci' oldugunu anlatmaktir. islam'da filozoflar, sufiler, kelamcilarm 
hepsi de zatta ~okluk olmad1gmdan fi'lin ~oklugu gibi s1fatm ~oklugu 
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dahi zatta bir par~alanma veya taaddud ifft.de etmeyece~inde muttefik
tir. Bunu §Oyle hiilasa edelim: 

Allah Teala, zati Slfatlannm toplammdan te§ekkUl etmi§ murekkeb 
~· bir mahiyyet de~ildir. Ba§ka bir deyimle O'nun zat1, Slfatmm gere~i de

~il, s1fat1 zatmm ger~idir. S1fatm hakiki manas1 da budur. O'nun vu
cudu bizatihi vacib oldU~U gibi Slfatl da ba§ka olarak de~il, ayni Zatly
la vft.cibdir. Ve biz, ilft.hi s1fatlan dii§\inmekle edinli~z mefhumlardan 
nefsimizde Allah Teala'nm huvviyetini te§kil eden bir mefhum edinmi§ 
olmaytz, ancak O'na olan nisbet ve ihtiya~lanmizl duymu§ ve · O'nun 
tecelliyatma delaletler edinmi§, esma ve ahkamina ma'rifet has1l etmi§ 
oluruz. 

Fatiha suresinde butun hamdin Allah'a mahslls oldu~u beyan olu
nurken Allah zat ismi, Uluhiyyet vasf1 ile butun kemal ve cemal sifat
larmin hepsini birden cami' oldu~u anlat1Imak uzere butun yuksek 
nisbetlerin toplandl~I «alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim, din gunu
nun sahibl)) gibi Slfatlariyla tavsif olunup ibadet ve yardlm dileme O'na 
tahsis edilmi§, sonra da b.u esma ve · s1fat aleminin delaleti ve Kur'an'm 
beyanlan ile tafsil olunup nihayet O'nun zat ve s1fatmm Ahadiyyeti 
kar§ISmda butun <;okluklarm tuketilmi§ oldu~u tamtllmak uzere «De 
ki: 0 Allah, bir t~ktir.)) buyuruimu§tur. ~u halde bizim duydu~umuz, 
})ildi~imiz, dft§undu~muz ~okluklarm, adedlerin hi<; biri; ne cevherle
ri, ne araz1, ne par~alan, ne butunu, ne cuz'isi, ne kullisi 0 de~ildir, 

O'nun ikincisi de de~ildir. Mertebe mertebe hepsi de O'nun halk ve em
riyle onu haber veren gostericisi, ayetleri, kelimeleridir. Kelimelerin med
lullerine, isimlerin m\isemmalarma, alametlerin ayetlerin, ni§anelerin 
konularma, eserlerin muessirlerine delalet eyledikleri gibi hep O'na de
lalet eyler, hep O'na olan nisbetlerini ifade ederler. Vucudlan kendilerin
den ve kendileri i<;in olmad1~mdan dolay1 gerek dl§ dunyada gerekse i~ · 
alemde varhklan muddetince hep O'na olan ihtiya<; ve alakalanm ve 
hep kendi hi<;likleriyle O'ndan aldlklan kuvveti, k1ymeti, manay1 ~
latlrlar, onun i~in <<heme ost = hep odur)) demek de bir mana ile do~
rudur. <;unku hepsinfn vucudi ve ihni k1ymeti O'na delalet ve rucu'dan 
ibarettir, kelimenin hukum ve k1ymeti manasma raci'dir, surekli var 
olan 0, her §eyin istedigt O'dur. O'ndan ba§ka hi~ bir §ey, hep olamaz. 
Yani vucudun butun kemalini camt' olamaz, biitun alem ne kadat ke
mal eserini h~iz olursa olsun, imkan basamaklan sonsuz oldu~undan, 
bulundu~u her mertebe de kemal, sonsuz ve daha yiiksek tekam\ile ka
bil olarak rububiyyet kanununun hukmu altmdad1r. Onun henuz fi'le 
~1klnaffil§ yanm, sonu ahireti vard1r. Biitun kemal kendisinde bilfiil 
olan ise Evvel ve Ahir olan Hayy, Kayyum Vacib Teala'd1r. Evvel ve 
Ahir, Zahir ve Batm hep birle§meden hep olamaz, hi~ bir tekamiile ih
tiyacl olmayan hep bir ancak 0 Rabb'Ul-Alemin olan Allah'u Ahad'dir, 
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onun i~in y\lkanda zikrettigimiz vechile, Sabikiin O'ndan ba§ka varhk 
tarumann§lar «O'nun zat1 mlistesna her §eY helak o~acaktir.>>, «Onun 
lizerinde bulunan her §ey yok olur. Yalmz Cela.I ve ikram sahibi olan 
Rabbmm zat1 baki kahr.>>, «Bu giin mtilk kimindir? Vahid ve Kahhar 
olan Allah'mdlr.ll buyruklanmn dogrulugunu her lahza mti§ahede et
mi§lerdir. Onu duymayanlar cia yarm duyarlar. (Elmah'll, Hak Dini 
Kur'an Dili, VIII, 6279-6296) 

tslam Dii§iincesinde Tevhld Ger~egi 

Tevhid islam dii§tincesinin dayandi~ ilk temel esast1r. islam dii
§Uncesinin dayandl~ ilk temel esas oldugu gibi dii§iince sisteminin hu
s'llsiyetlerinden de birincisidir. islam dii§iincesi halls tevhid inanc1 ile 
yeryiizlinde ge~erli olan diger i'tikadi ve felsefi dii§iince sistemlerinden 
aynllr. i§te bunun i~indir ki biz burada «islam dii§iincesinin hususi
yetlerindem bahsederken «tevhidll akidesinden soz ediyoruz. Bu ar~
hrmamizm ikinci bOliimlinde islam dii§iincesinin esaslannd,an bahse
derken de tekrar bu konuya donecegiz. 

islam dii§iince.sinin hus'llsiyetlerinden soz ederken tevhid akidesin
den bahsedi§imizin gayesi, islam dii§lincesinin tevhid prensibiyle diger 
inan~ ve sistemlerden ne derece ayrildi~m gastermektir. 

Bu arada §UOU da belirtmek isteriz ki ((tevhidll Allah indinden ge
len her dinde kar§Ila§tiginnz en bariz hus'llsiyetlerden birisidir. Aynca 
ilahi dinlerin dayand1g1 temel esaslarm da ba§mda gelir. Esas itibanyla 
tarih boyunca gelen semavi dinlerin hepsi islam esasma dayanmakta
dlr. Ve. hepsinin genel adl islam'd1r. <;iinkii islam, tek ba§Ina Allah'm 
dinine teslim olmak ve hayat hadiselerinde yalmz Allah'm nizanuna 
uymak ve her tiirlii i§te Allah'm emrini benimseyerek O'nun nizanuna, 
§eriatma uyarak Allah'a kulluk etmektir. Gerek pratik hayat hadisele
rinde, gerekse ibadet duygulannda yalmz Allah'a kulluk etmektir. Ne 
var ki zamanla bu ilahi dini getiren peygamberlerin pe§i~de gidenlerin 
dii§iince sistemleri bozulmu§, bir taklm sap1khklar ve tahrifler b~gos
termi§, bunun yam Sira cahiliyet dii§iinceleri dinlere baskm ~lkJlll§ Ve 
yeryiiziinde saglam dini esaslara dayab bir dti§iince sistemi kalmaml§. 
Sadece Allah'm h1fz u inayeti ile ·tahrif elinin uzanamadl~ insanlann 
hayatma hakim olan cahiliyetin I§I~m sondiireniedigi ve Hz. Muham
med (s.a.)in getirdigi bu dii§iince sistemi kalmi§tir. Tevhid be§eriyetin 
sahip oldugu yegane ilahi din olan islam'ln ana hus'llsiyetlerinden bi
risi olarak devam edip gitmi§tir. 

Bir de belir~mek zorunda kaldi~miz ba§ka bir hus'lls var. 0 da tev
hid akidesinin sadece bu dii§UnCe sistemine mahsus olarak kapladl~ sa
ha. Ve tevhid dii§iincesine dayah pratik hayatm muhtelif yonleriyle il
gili ahlaki ve i~timai tanzimat ... MU.Sliimanm dii§iince sistemi~de tev-
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hid akidesi kA.in8.tm her safhasma yaYilrm§tlr. KA.in8.ttaki yegA.ne faA.l 
gu~; Allah'm birliginde ortaya 1;1kan gii~;tur. Mii.slftmanm hayatmda tek 
b8.§ma hA.kim olan gu~; Allah'm birligine dayah gu~;tur. Aynca tevhid 
inanc1 insanh~m gizli a~;1k ... Btiytik ku~;tik ... Usttin basit... Duygu ve 
htiktim ... inan~; ve amel... Ferd ve toplum ... Dtinya ve A.hiret ile· ala-
kah btitun yonlerini tanzim eden bir unsurdur... Ve varhklar dfulya
smda A.lem§ftmlil tevhid akidesinin dl§mda bir zerre bile oynayamaz. 

isiA.m dti§tincesi §U esA.sa dayarur: Ortada bir ullihiyet ger~;e~i var
dlr. Bir de kulluk ger~;e~i. Ullihiyet tek b8.§ma Allah'm zA.tma mahslis
tur. Kullukta ise Allah'm dl§mda kalan her §ey ve her varhk mti§terek
tir. Hak TeA.lA. uluhiyet ger~;egi ile nas1l tek ba§ma temA.ytiz etmi§Se 
buna bagh olarak uluhiyetin huslisiyetleri ile ilgili konularda da tek 
ba§mad1r. Her §ey ve her canh, kulluk konusunda nas1l mti§terek ise 
aynen oyle de her §ey ve her canl1. ullihiyetin huslisiyetlerinden tamA.
men uzaktlr. ~u halde meydanda birbirinden tamA.men farkh ve ayn iki 

\. 

varhk bulunmaktadlr. Biri Allah TeA.IA.'run zA.ti, di~eri de Allah'tan b8.§-
ka Allah'a kul olanlann varh~l. Ve bu iki varhk arasmdaki mtinasebet 
yaratarun yaratllim§la, Allah'm kulla olan munasebetidir ... 

i§te isiA.m dft§ftncesindeki ilk temel kA.ide budur. Di~er kA.ideler bu 
temel kA.ideden do~ar ve onun tizerine kA.im olur. Ve isiA.m dti§tincesi
nin bOyle bir temel kA.ide uzerine oturmu§ olmas1 daha once de belirt
tigimiz gibi onun belli ba§h ozelliklerinden birisidir. 

Biraz once soylemi§ oldu~umuz tevhid akidesinin Allah indinden 
gelmi§ buttin dinlerde temel kA.ide oldu~ ger~;e~ini Kur'A.n-1 Kerlm 
muhtelif yerlerde defalarca tekrA.r eder. Hem her peygamberin kLssas1ru 
anlat1rken, hem de toplu halde zikrederken kesin olarak bu huslisu be
lirtir: 

«Andolsun ki Nuh'u kavmine gonderdik de: Ey kavmim, Allah'a 
kulluk edin, sizin O'ndan b8.§ka tannruz yoktur. Do~u ben, sizin 
i~;in btiytik gtintin azA.bmdan korkar1m, ·dedi.» (A'rA.f, 59) 

«Ad'a da karde§leri Hud'u gonderdik. De ki: Ey kavmim; Allah'a 
ibA.det edin. Sizin i~in O'ndan b8.§ka hi~ bir ilah yoktur. HalA. sakmmaz 
miSiruz? dedi.» (A'rA.f, 65) 

«Semud milletine de karde§leri SA.lih'i gonderdik: Ey milletim, Al
lah'a kulluk edin. O'ndan ba§ka tannruz yoktur. Rabb1ruzdan size bir 
beige geldi, dedi.» · (A'raf, 73) 

«Medyen halkma da karde§leri ~uayb'1 gonderdik. Onlara §Oyle de
di: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan · ba§ka bir ilahm1z 
yoktur. Rabb1mzdan size apa~1k bir burhan gelmi§tir.» (A'rA.f, 85) 

<<MlisA.'run haberi sana geldi mi? Hani o, bir ate§ gormti§tti de A-ile
sine: Durun, ben bir ate§ gord,tim. Size ya ondan bir kor getirir; veya 
ate§in yarunda bir yol gosteren bulurum, demi§ti. Ate§in yaruna gelin-
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; kendisine: Ey MU.sa, diye seslenildi: §uphesiz ki senin Rabbm Benim 
n. Pabw;lanm 91kar. Zira sen, mukaddes vadide, Tuva'dasm. Ve Ben, 
ni se9tim. Oyleyse vahyolunanlan dinle. §uphesiz Ben, Allah'1m. Ben-

en ba§ka hi9 bir ilah yoktur. Oyleyse Bana ibadet et ve Beni e.nmak 
in namaz kll.>> (Taha., 9-14) 

(,Allah buyurmu~tu ki: Ey Meryem Oglu lsa; sen mi insanlara: Be
i ve annemi Allah'tan ba§ka iki ilah edinin, dedin? Demi§ti ki: Tenzih 

ederim seni, hak olmayan bir sozu soylemek bana yara§maz. Eger ben, 
nu 80ylem~em; ·Sen onu elbette bilirsin. Sen benim i9imde olam bi

ilrsin, ama ·ben Senin zatmda olam bilmem. Dogrusu goriilmeyeni en 
1yi bilen Sensin Sen. Ben; onlara Senin bana buyurdugundan ba~kasm1 
sbylemedim. Rabb1m ve Rabbmiz olan Allah'a kulluk edin dedim. Ben 
aralaruida bulundugum surece uzerlerine §ahid idim. Beni oldurdugiin
de onlarm muraklbl Sensin. Sen her ~eye §ahidsin. Eger onlara azab 
edersen; ~uphesiz onlar Senin kullarmdlr. §ayet bagi§larsan; muhak
kak ki Sensin Sen Aziz, Hakim.>> (Maide, 116-118) 

((Senden once gonderdigimiz her peygambere: Benden ba§ka tann 
yoktur, Bana kulluk edin, diye vahyetmi~izdir.>> (Enbiya, 25) 

Ne var ki butun peygamberlerin getirmi§ olduklan bu tevhid aki
desi zamanla tahrifata ugrann§ ve muhtelif inan~ §ekillerinden klrpm
tllar kan§ffil§tlr. Gerek semavi dinlerden, gerekse putperest dinlerden 
eskiden kalma mitolojik husU.siyetler bu dinlere kan~arak onlarm asll 
rengini degi~tirmi§tir. Kitab1m1zm ba§ taraflarmda bu konuyla ilgili bir 
taklm bilgiler sunmu~tuk. islam dii§iincesindeki tevhid akidesinin kap
ladlgl sahaYI a91klamaya giri§ffieden once tevhid esasmm, islam du
§iincesine has ozelliklerden birisi oldugunu iyice kavrayabilmek i9in 
diger dii§iince sistemlerindeki uluhiyyet ve kulluk ile alakah dii§iinu~ 
tarzlanna temas etmemiz yerinde olur. Ozellikle birbirinden ayn bir 
varhg1 kabul edip bir nevi ilah du~iincesine sahip olan fikir sistemle
riyle kar§Ila~tlrmamiz yerinde olur. Mesela Hinduizm tek bir varhga 
inamr. Var olan tek v~rhk ''Brahmand1r. Hinduizm'de Brahma'mn Sl
fatlan kendisine hastlr ve diger varhklardan aynhr. Mutlak kemale sa
hibtir, tek ba§ma haynn temsilcisidir. Gerek devaml1 olmas1, gerekse 
ezeli olU§U baklmmdan, yegane varhktlr. Ve Hinduizm'de varolan bu 
tek varhgm dl§mdaki butun varhklar, varhg1 mevcud olmayan ((yok
luktann ibarettir. .. Bu kainat ve i9inde bulunan her ~ey esas itibany
la yokluktan ibarettir. 

Ne var ki Hinduizm bir taraftan bu tek varhk fikrini belirtirken, 
diger taraftan haynn ve kemalin ifadesi olan ger9ek varh~n. §errin ve 
eksikligin timsali olan ((yokluga» hulul ettigine inanmaktadlr. Brahma 
yokluktan ibaret olan bu varhklar dunyasmm her par9asma hulul et
mi§tir. DolaYISiyla insamn da i9inde bulundugu bu varhklar dunyasmm 
her par9as1 hem varhktan, hem de yokluktan meydana gelm~tir. Hem 
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haytrdan, hem §erden. Hem kemalden, hem de noksanhktan, hem be-
kadan hem de fenadan. · 

f1u halde inamm§ bir Hindunun en mtihim vazifesi devamh olarak 
kendi benligi ile mevcud olan haytr, kemal ve bekfl. varh~ru; yokluk, §er, 
noksanhk ~e fena varhgmdan s1ytrarak Brahma'ya ula§mak · ic;in gayret 
sarfetmektir. i§te bunun ic;indir ki Budizm de yokluktan ibaret olan 

, . bedenin feda edilerek ona hulul ·etmi§ olan varhga ula§mak ve hur ol
mak herkesin idealidir. Eri§ilen bu mertebenin adl Budizm'de «Nirva
na»du. Nirvana, varhklar dtinyasmdan kurtulup hfuriyete ula§arak 
Brahma'ya donmektir. Esasen noksanhklardan, §erden, fen8.dan ve yok:
luktan meydana gelmi§ olan bu B.lemi Brahma yaratmi§ degildir. Sa
dece ona hulul etmi§tir. Brahma bu kainatm idaresini ve tasarrufunu 
elinde bulundurmaz. Yalmz ona hulul etmekle her §eY kendiliginden 
olur. 

BUnunla birlikte hulul · inancma sfl.hip oian bu tek ilahh dti§tince 
Sistemine malik Hinduizm'e teslis akidesinden de birc;ok husilslar SlZ
ml§tlr. Zira Hinduizm'de Brahma, tek bir ilahm tic; §ekilde gortinme
siyle if8.de edilir. Brahma bir taraftan yarat1c1 §ekilde gortinur, diger 
bir il!h olan «Fi§na» koruyucu §ekildedir, «Seyfai> adlru verdikleri diger 
ila.h ise ytklc1 §ekilde goztikur. Sonra Hinduizm'de ilahh~n ve felekle
rin kaderine hakim olan <<bir karma ilah» inanc1 vardlr. Bu karma ila.h 
B.lemin dever8.ruru, varh~ ve yoklugu idare eder ve i§te ooylece tevhid 
akidesi o kadar yanh§hklarla dolu olmasma, hulUI akidesiyle kan§lk 
bulunmas1na ragmen kendisini koruyamami§tir. · 

Eski MISlr dini Achnaton inancmda da bir nevi tevhid §ekline rast
lanmi§tir. Qtinku Achnaton'un tavsif ettigi ilah · <<Aton» faaliyet ve vah
da.niyet s1fatlanna sahiptir. Kainat1 o yaratml§tu, koruyucusu ve ida
recisi de odur. i§te «Achnaton>>un ilah anlaYI§l, ~§eriyetin tan1d1g. se
mavi olmayari dinlerin ic;erisinde en tisttin bir ilfl.h anlayt§ldlr. f1u ka
dar ki <<Achnaton>> inancma kan§mi§ olan semavi dinlerin te'sirintde 
gozden uzak tutmamak gerekir. Bununla birlikte Achnaton'un inanci
na hakim putperest unsurlard1r. Zira Achnaton maddi olarak gordugu
mtiz gtine§i, ilahm bir remzi olarak kabul eder ve gtine§e ila.hi adlru ta
kar. Boylece tevhid akidesine yakla§an Achnaton inanc1; putperestlikle 
kan§Ir gider. · 

Aristo da «Vfl.cib el-Vucud olann bir ilah ile «miimkin el-Vucud 
olann il8.h1 birbirinden aytnr. f1u kadar var ki inandl~ ilah sistemini 
Aristo kamat kar§ISmda menfi bir tav1r takmmi§ olarak kabul eder. 
Once k8.inatl yaratan Allah degildir. Kfl.inatm idfl.resi ile onun ilgisi 
yoktur. Sadece k8.inatm hareketi kendi derununda gizli bulunan vacib 
el-Vucud'a kar§l §iddetli bir §evk ve arzu ile meydana gelmektedir. Ve 
ooylece kainat Mtimkin el-Vticud halden vticud haline intikfl.l etmektedir. 
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Ibrahim (a.s.)in dininde de tevhid akidesi temel esas1 te§kil edi
yordu. Hz. Ibrahim bunu Ismail'e ve Ishak'a da tavsiye etin§itL Hz. Is
hak'm oglu Ya'kub (a.s.) da tevhid dinine baghydL Kur'an-1 Kerim'de 
anlatlld1g1 gibi Hz. Ya'kub vefat edecegi s1ralarda ~ocuklarma tevhid 
akidesini tavsiye etmi§ti: 

((Kendini bilmezden ba§ka kim Ibrahim'in dininden y(iz ~evirir. 
Andolsun ki dtinyada onu se~mi§tik. Muhakkak ki o, ahirette de salih
lerdendir. 

Hani Rabbi ona; teslim ol, buyurdugu zaman; o da: Alemlerin 
Rabbma teslim oldum, demi§ti. Ibrahim bunu ogullarma da tavsiye et
tL Ya'kub da: Ogullanm, Allah dinini sizin i~in se~tL Onun i~in siz de 
yalruz mtisltiman olarak can verin, dedi. 

Yoksa Ya'kub'a oltim geldiginde siz orada m1yd1mz? Hani o, ogul
lanna: Benden sonra neye ibadet edeceksiniz? demi§ti. Senin ilahl
na ve atalarm Ibrahim'in, Ismail'in, Ishak'm tek ilah1 olan Allah'a iba
det edecegiz. Ve biz, O'na teslim olmu§uzdur, demi§lerdi.» (Bakara, 
130-133) . 

· Hz. Musa israilogullarma peygamber olarak geldigi zaman tevhid 
akidesini getirmi§ti. Ve hala da Yahudilik tevhid esasma dayah bir din 
olarak kabul edilir. ~u kadar var ki gerek Hz. Miisa'dan once, gerekse 
sonra Israilogullan tevhid akidesini tahrif etmi§ler, lekelemi§ler, A!lah'
m htiktimlerinin yerini degi§tirmi§lerdir. S1rf israilogullarma mahsus 
bir ilah kabul etmi§ler ve onun birligini kabullenmi§lerdir: Israilogul
larmm ilah1, milli bir ilahtlr ve diger ilahlarm kullarma kar§I onlan 
korur. Bunun da otesinde Israilogullan kendi milli ilahlarma iftira et
mi§ler ve kendilerinin Allah'm ogullan olduklanm, dostlan bulunduk
larml ve i§ledikleri gtinahlar ytiztinden kendilerini azablandirmayacagi
m ileri stirmti§lerdir. Uzeyr'in Allah'm oglu oldugunu iddia etmi§ler ve 
kendi aralarmdan k1zlarla evlenerek Amalika kavmini dtinyaya getir
digini iddia etmi§lerdir. Nitekim Yahova bu kavmin de kendisi gibi ilah
la§masmdan korkarak onlarm arasma inmi§ ve dillerini kan§tlrnn§tlr. 
Yahudiler Hz. Ya'kub'un bir keresinde bu ilahla ~arp1§tlg1m iddia etmi§
ler, bah~elerin golgelerinde gezinerek havasmdan istifade ettigini soyle
yerek bir~ok efsane ve hurafeleri tevhid akidesine kan§tlnp ger~ek tev
hid akidesini de lekelemi§ler ve kirletmi§lerdir. 

Nihayet Hz. isa gelmi§, o da tevhidi getirmi§tir. Sonra Hiristiyan
lar onu tevhid esasmdan kaydlrarak ti~lti bir ilah sistemine donti§ttir
mti§, baba, ogul ve ruhu'l-Kudtis'tin te§kil ettigi ti~ uknuma dayah tek 
bir Allah §eklinde gostermeye ~all§ml§tlr . Ne varki ogulun uknllmu ve 
iradesi digerlerinden tabiatl itibanyla aynhr. I§te bOylece kendi dinle
rinin esas1 olan tevhid akidesinden uzakla§nn§lar ve kiliselerinin or
taya att1g1, ger~ekle alakas1 bulunmayan ~e§itli inan~lara sapm1§lard1r. 

Tefstr, C. XV, F : 551 
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i§te biitiin bunlardan dolaYJ. a~1k~a diyoruz ki, saf ve mukemmel 
tevhid esasma dayall olarak baki kalrm§ olan yegane dii§iince sistemi 
islam dii§iincesidir. Tevhid bu dii§ii.nce sisteminin belli ba§ll ozelliklerin
den birisidir ve bugiin yeryiiziinde hakim olan inan~ sistemleri arasm
da tevhid esasma dayah yegane dii§iince sistemi islam dii§Uncesidir. 

~imdi islam dii§iincesindeki tevhidin mahiyetihi ve hududunu a~Ik
lamaya giri§ebiliriz. Daha once de belirttigimiz gibi :i:slam akidesi uhl
hiyetin ayn, kullugun ayri §eyler oldugunu bildirir. Uhlhiyet yalmz Al'
lah'a mahsU8tur. Her §ey ve canh varllk, O'nun ulUhiyetini mii§tereken 
kabullenir. Uluhiyetin hassalan da yalmz Allah'a mahsustur ve her kul 

. . bu hassalan yalmz Allah'a mahsus olarak :kabul eder. Uluhiyetle kullu
gun gerekleri ve insan hayatmdaki neticeleri bu esasa dayamr. Hak 
Teala zatl itibanyla tektir. Ve biitiin hususiyetlerinde e§Sizdir. 

«Ey Muhammed, de ki: 0 Allah, bir tektir. Allah'tlr, Samed'dir. Do
gurmami§ ve dogurulmarm§tlr. Hie; bir §ey O'na denk degildir.» (ihlas) 

«O'nun benzeri hi~ bir §ey yoktur.» (~ura, 11) 
((i§te Rabbm1z olan Allah budur. O'ndan ba§ka hi~ bir tann yoktur. 

Her §eyin yaratamd1r. Oyle ise O'na kulluk edin. Ve 0, her §eye de Ve
kil'dir.» (En'am, 102) 

«Allah, her §eyi yarat!pl§, ona bir diizen vermi§ ve bir ol~iiyle tak-
dir etmi§tir.» (Furkan, 2) · 

«De ki: Allah'tan ba§ka taptlgm1z ortaklarm1z1 gordiiniiz mii? Yer
yiiziinde ne yaratrm§lardir gosterin bana. Yoksa onlarm ortakllg1 gok
lerde midir? Yoksa onlara bir kitab verdik de onlar bundan bir delile 
mi dayamyorlar?» (Fatlr, 40) 

«De ki: GOklerde ve yerde olanlar kimindir? Allah'mdlr, de.» (En'-
am, 12) . 

«0 ki, goklerin ve yerin miilkii O'nundur. c;ocuk edinmemi§tir, 
miilkte ortag1 yoktur.» (Furkan, 2) 

ccEy insanlar; Allah'm iizerinizdeki nimetini dii§iinii.n. Allah'tan 
ba§ka gokten ve yerden sizi nz1kland1ran bir yarat1c1 var m1d1r? On
dan ba§ka ilah yoktur. 0 halde nas1l ~evriliyorsunuz?» (Fat1r, 3) 

((Nice canlllar vard1r ki; nzku.u kendi ta§Imaz. Sizin de, onlarm da 
nzkm1 Allah verir.» (Ankebut, 60) 

ccYeryiiziinde ya§ayan canhlann nzkm1 vermek Allah'a mahsustur. 
0, canhlan babalarm sulbiinde kararla§ml§ ve analarm rahminde ka
rarla§mak~a iken de bilir.» (Hud, 6) 

ccMuhakkak ki zail olmaslnlar diye gokleri ve yeri tutan Allah'tlr. 
Eger zail olurlarsa andolsun ki, bundan sonra onlan kimse tutamaz. 
~iiphesiz ki 0; Halim, Gafur oland1r.» (Fa.tlr, 41) 

«Gogiin ve yerin O'nun emriyle ayakta durmas1 da yine O'nun 
ayetlerindendir.J> (RUm, 25) 
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<<Biz; her §eyi apa~1k bir kitabta saymi§IZdir.» (Yasin, 12) 
<<0, kullan uzerinde yegane hakimdir. Ve size koruyucular yollar. 

Nihayet herhangi birinize oltim gelince, el~ilerimiz bir eksiklik yapmak
SIZln onun caruru ahrlar. Sonra onlar, ger~ek mevlalarma dondtirtiltir
ler. Dikkat edin, htikiim O'nundur. Ve 0, hesab gorenlerin en stir'atli
sidir.» (En'ain, 61-62) 

<<De ki: Bana haber verir misiniz; eger Allah, kulagm1z1, gozlerini
zi ahr ve kalblerinizin tistune mtihtir vurursa; Allah'tan b~ka onlan 
size getirecek ilah kimdir?,, (En'am, 46) 

((Sonra, gage yoneldi ki, o duman halindeydi. Ona ve yere dedi ki: 
isteyerek veya istemeyerek ikiniz de gelin_,, ikisi de dediler ki: <<isteyerek 
geldik.» (Fussilet, 11) 

((Gogiin ve yerin, O'nun ile ayakta durmas1 da O'nun ayetlerinden
dir. Sonra sizi bir ~ag1rmaya gorsun, yerden hemen ~11Qverirsiniz. Gok
lerde ve yerde bulunanlar O'nundur.» (Rum, 25-26) 

((Goklerde ve yerde bulunan canhlar ve melekler, buyiikliik tasla
maksizm Allah'a secde ederler.11 (Nahl, 49) 

· ((O'nu hamd ile tesbih etmeyen hi~ bir §ey yoktur.11 (isra, 44) 
islam dti§uncesindeki tevhidle alakah konularda verdigimiz l:)u ka

dar bilgi yeter. Bu a~1klamam1zda Allah'1n tek ba§ma uluhiyeti a~1k~a 
belirdigi gibi, Allah'tan ba§ka herkesin ve her §eyin O'nun uluhiyetine 
kullugu da ortaya ~1kmaktad1r. Yarat1c1 ile yaratllrm§lar arasmdaki 
alakanin sadece kullukla ilgili oldugu belirmekte, ikisi arasmda yakm
hk bulunmad1g1, zat, s1fat ve husU.Siyet bak1rmndan -ortakhk ve benzer
ligin sozkonusu olmad1g1 a~1ga ~1kmaktad1r. Bu kadarhk ma'lu~at bile 
tevhidin, islam dti§tincesinin temel esaslanndan birisi oldugunu belirt;
meye yeter. 

~u kadar var ki, tevhid husU.Siyetinden soz ederken klsa da olsa 
bu tevhidin insan hayatmdaki gerekleri.Iie de i§aret etmek laz1md1r. 
Aynca tevhidin icab1 olan husU.Slar tevhid akidesinin neden islam dii
§tincesinin tetnel husU.Siyetlerinden birisi oldugunu belirtmek yonunden 
liizumludur. 

islam dii§tincesindeki Allah'm birligi inancmm ba§ta gelen geregi; 
be§er hayatma htikmetme bak1rmndan ancak tanr1ya has olan ozellik
leri yalruz Allah'a tahsis etme.ktir..- Nas1l ki inan~ ve dti§tincede, duygu 
ve ibadette yalruz ba§ma O'nu ilah olara\{ taruyorsak, be§er hayatma 
htikmetme mevzuunda da yalruz ba§ma O'na teslim olmak mecburi
yetindeyiz. 

Nas1l ki bir mtisltiman Allah'tan ba§ka bir ilah, Allah'tan ba§ka 
ibadete laYik birisi, Allah'tan ba§ka bir yarat1c1, Allah'tan ba§ka bir n
zlk verici olmad1~ru, Allah'tan -ba§ka birisinin fayda ve zarar vermesi
nin sozkonusu olamayaca~ru, gerek kendisiyle alakall husU.Slarda, ge-
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rekse biiti.in kainatla ilgili kanularda Allah'tan ba§ka bir hakim·i Mut
lak bulunmad1gm1 kabul ederse ve bu inancmdan dalay1 kulluk vazife
sini ifa ederek, tek ba§ma Allah'a yonelip yalmz O'ndan ister ve yalmz 
O'ndan sak1mp karkarsa ... T1pk1 bunun gibi miisliiman inamr ki, Al
lah'tan ba§ka bir hakim-i Mutlak yaktur. Allah'tan ba§ka temel hii
kiimler kayacak birisi yaktur. Allah'tan ba§ka be§er hayatlm ve be§e-· 
rin kainat ve canhlarla alan ilgisini ve kendi cinsinden insanagullar1 
ile alan miinasebetlerini tanzim edecek Allah'tan ba§ka birisi mevcud. 
degildir. i§te bundan dalaYI biitiin hiikiim. ve te§kilatmi, hayat nizarm
m, ge~im pragramm1, miinasebet kaidelerini, deger ve ol~ii klstaslanm 
Allah'tan ahr ve hepsinde yalmz O'na yonelir. ibadet ve kulluk ni§ane
si alarak Allah'a yonelmek, timid ve istekle, karku ve ~ekinme ile Allah'a 
tevecciih etmekle hiikiim ve nizam1 Allah'tan almak, mai§et pragrami
m, hayat sistemini O'nun emirlerine gore tanzim etmek, i~timai.miina
sebet kaidelerini, deger ve Ol~ii k1staslanm ana gore ayarlamak arasm
da fark yaktur. Her iki husus da tevhid akidesinin icablarmdand1r. Her 
iki hUSUS da farkSlZ alarak miisliimanm hayatmda ve Vicdamnda tev
hid akidesinin muhtevA.sl ic;erisine girer. 

Kur'an-1 Kerim, tevhid akidesiyle bunun geregi alan kanularm ha
yat ve vicdanda hakim olmas1 arasmda kuvvetli baglar kurar. Ve 

· miisliimana yiikledigi miikellefiyetlerin hepsini uluhiyet ve ubudiyeti, 
vahdaniyyeti, hakimiyet ve saltanatm birligi esasma gore tanzim eder. 
Bu miikellefiyetler, gerek vicdani duygularla alakah alsun, gerek ibadet 
§ekilleriyle ilgili bulunsun, gerekse te§rii kaidelerle alakah olsun aym
dir .. . i§te baklniZ tek bir ayet-i kerime i~erisinde hem tevhidakidesi yer 
ahyar, hem hakimiyet ve sulta mevzuu varid aluyar. Hem de diinya ha
yatl He ahiret hayatmdaki kanular hem de tevhid akidesinin zaruri bir 
icab1 almas1 miinasebetiyle Allah'm §eriatma uyma emri tekrar .edili
yar: 

«Sizin ilahm1z bir tek ilahtlr. O'ndan ba§ka hi~ bir ilah yaktur. 
O'dur Rahm~.n, Rahim.>> 

<<~iiphe,siz ki, goklerin ve yerin yaratlh§mda, gece ile giindiiztin de
gi§mesinde, insanlara yararh §eylerle denizde ak1p giden gemilerde, Al
lah'm gokten indirip, yeryiiziinii oliimiinden sanra dirilttigi suda, her 
tiirlii canhy1 arada yaymasmda, riizgarlarm degi§tirilmesinde, gokle 
yer arasmda emre haz1r bekleyen bulutta, elbette akleden bir kavim ic;in 
ayetler vardlf.>> 

«insanlardan kimi de, Allah'tan ba§kasmi O'na emsal edinir, Al
lah'! sever gibi anlan severler. iman edenlerin Allah sevgisi ise, daha 
fazlad1r. Zulmedenler, azab1 gorecekleri zaman; biitiin kuvvetin Al
lah'a ait aldugunu ve Allah'm pek c;etin azab1 bulundugunu ke§ki bil
selerdi.» 
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((0 zaman uyulanlar, uyanlardan uzakla§llll§ ve azab1 gormi.i§ ol
dular. Aralarmdaki biitiin baglar kopmu§tur.ll 

~<Uyanlar dediler ki: Bizim i~in (diinyaya) bir 'ctonii§ olsayd1 da 
(§imdi) bizden uzakla§tlklan gibi, biz de onlardan uzakla§Sayd1k. 
Boylece onlarm biitiin yaptlklanm Allah, hasretler halinde kendile
rine gosterecektir ve onlar ate§ten ~lkacak degildirler.>> 

(<Ey insanlar, yeryiiziinde bulunan helal ve temiz §eylerden yeyin. 
~eytarun ad1mlarma uymaym. ~iiphesiz ki o, sizin i~in apa~1k bir dii§
mandlr,)) 

<<0, size ancak kotiiliigii, hayas1zhg1 ve Allah'a kar§l bilmeyecegi
niz §eyi soylemenizi emreder.)) 

((Onlara; Allah'm indirdigine uyun, denildigi zaman, onlar: Hay1r, 
biz atalanffilzl iizerinde buldugumuz §eye uyanz, dediler. Peki ya ata
lan bir §ey akledemeyen dogruyu bulamayan kimseler olsa da ml?ll 

<<Kiifredenleri (hakka) ~ag1ran kimsenin misali; bagmp ~agirma
dan ba§ka bir §ey duymayan (hayvanlar)a hayk1ramnki gibidir. On
lar sag1rd1rlar, dilsizdirler, kordiirler, akledemezler.ll 

·«Ey iman edenler, size nz1k olarak verdigimiz §eylerin tetniz olan
larmdan yeyin, Allah'a §iikredin, eger O'na: kulluk ediyorsamz.)) 

<<Allah size, oliiyii, kam domuz etini ve Allah'tan ba§kas1 i~in ke
sileni haram k1lmi§t1r. Ancak kim mecbur kallrsa saldlrmamak ve Sl
mn a§mamak §artlyla (yemesinde) giinah yoktur. ·MuJ:iakkak ki Allah, 
Gafur'dur, Rahim'dir.ll (Bakara, 163-173). 

Kur'an-1 Kerim'in akl§l i~erisinde yer alan bu ayet-i kerime iizerin
de di.i§iindiigiimiiz zaman ayet-i kerime'nin once Allah'm birligini be
lirttigini goriiriiz. Bundan sonra ilahi kudretin tecelli ettigi kainat sah
nelerinden manzaralar sunarak bu ger~egi dile getiriyor. Onu miiteakl
ben de Allah'm hakimiyetinden ba§ka hakimiyetin sozkonusu olmaya
cagi k1yamet manzaralan sunuyor ve biitiin bunlarm sonunda insanla
ra helal ve haram konusunda Allah'm §eriatma uymalanm emrediyor. 
~eytana uymaktan da sakmdmyor. Bu konuda cahiliyetin gelenekleri
ne uyanlan tehdid ederek Allah'tan ba§kasmm emir ve telakkilerine 
uymarun caiz olmad1g1ru belirtiyor. Sonra inananlara doniiyor, Allah'm 
helal olarak belirttigi giizel nesnelerden yemelerini emrediyor. ~ayet 
Allah'a kulluk ediyorlarsa mesele bu §ekildedir. Allah kendileri i~in di
ledigi §eyi helal, diledigini haram kilmi§tlr. Zira tek ba§ma kulluk edil
meye §ayeste olan, kendisi oldugu gibi helal ve haram hiikmiinii vere
cek olan da O'dur. Bu kainat1 tek ba§ma idare eden O'dur ve k1yamet 
giiniinde de yalruz ba§ma kudret ve hakimiyet O'nun elindedir. Allah'
m birligi hem konulan nizamlardan, hem yap1lan ibadetlerden, hem de 
belirtilen giinde ortaya ~1kar. Bunlarm hepsi birle§meden tevhid inan
ct miimkun olamaz. 
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T1pk1 bu ayet-i kerime'ye benzer bin;ok ayetler vard1r Kur'an'da 
ve hepsi tevhidin manasm1, §iimul sahasm1 belirtir. Konuyu aydmhga 
kavu§turmak ic;in bir ba§ka ornek daha vermemiz yerinde olacaktlr sa
nmm. Aynca islam dii§iincesinin hususiyetlerini ve esaslanm §iimullii 
ve miikemmel olarak ac;Iklama yoniinden Kur'an'm metodunu ogrene
bilmek ic;in de bu ornek faydah olacaktlr: 

<<~ehirlerin anasm1 ve onun c;evresinde bulunanlan uyarman ve 
hakkmda hie; bir §iiphe bulunmayan o toplanma giiniiyle korkutman 
ic;in, sana boyle Arapc;a bir Kur'an vahyettik. Bir f1rka cennette, bir 
f1rka da «;1lgm alevli cehennemdedir.>' 

<<~ayet Allah. dileseydi, hepsini tek bir iimmet yapard1. Ama 0, di
ledigini rahmetine sokar. Zalimler ic;in ne bir veli vard1r ne de bir yar
dimci.)J 

«Yoksa O'ndan ba§ka veliler mi edindiler? i§te Allah, O'dur veli. 
Oliileri 0 diriltir. Ve 0, her §eye kadirdir.)) 

«ihtilafa dii§tiigiiniiz herhangi bir §eyde hiikiim Allah'md1r. i§te 
Rabb1m Allah budur. Ben, O'na tevekkiil ettim ve yalmz O'na yonel
dim.)) 

«Goklerin ve yerin yaratam, size kendinizden e§ler yaratt1. Davar
lardan da c;iftler. Bu suretle c;ogalmamz1 saghyor. O'nun benzeri hie; bir 
§ey yoktur. Ve 0, Semi'dir, Basir'dir.>' 

«Goklerin ve yerin anahtarlan O'nundur. Dilediginin nzkmi geni§
letir ve k1sar. Muhakkak ki 0, her §eyi bilendir.)) 

<<Dine bagh kahn ve onda tefrikaya dii§meyin, diye dinden Nuh'a 
buyurdugunu, size de te§ri' buyurdu. Sana vahyettigimizi ve ibrahim'e, 
Musa'ya, isa'ya buyurdugumuzu. Kendilerini c;ag1rd1gm bu §ey; mii§
riklere ag1r geldi. Allah, diledigini kendisine sec;er. Kendisine yoneleni de 
hidayete iletir.)) 

«Onlar, kendilerine ilim geldikten sonra aralarmdaki ihtiras yii
ziinden aynhga dii§tiiler. ~ayet belirli bir sure ic;in Rabbmdan bir soz 
gec;mi§ olsayd1, aralarmda hiikiim verilirdi. Onlardan sonra kitaba va
ris kilmanlar da ondan mutlak bir §iiphe ve tereddiid ic;indedirler.n 

cc~u halde sen bunun ic;in davet et ve emrolundugun §ekilde dos
dogru bir istikamet tuttur. Onlarm heveslerine uyma. Ve de ki: Ben 
Allah'm indirdigi kitaba inand1m ve aramzda adalet etmekle emrolun
dum. Allah bizim de Rabblmiz, sizin de Rabbm1zdlr. Bizim i§ledikleri
miz bize, sizin i§ledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aramzda tartl§Ilacak 

. hie; bir §ey yoktur. Allah, hepimizi bir araya toplar ve donii§ de O'na
dlf.>J (~ura, 7-15) 

Bu ayet-i kerimeler uzerinde de dti§i.indiigiirni.iz zaman gori.iri.iz ki 
ayetler once vahiy ve risalet mevzulanm belirtmekte ve Rasulullah'm 
kiya~et giiniiyle onlan korkutmasi, ahiret guniinde mi.i'minlerle za-
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limlerin ak1betlerinin farkh olacagm1, herkesin diinyadaki ameline go
rt' miikafatlandmlacagm1, fakat kesin ve mutlak hiikiim ve hikmet sa
hibinin Allah Teala oldugunu beyan etm~ktedir. Bundan sonra k1yamet 
giiniinde oliilerin yeniden diriltilmesiyle tecelli eden ilahi kudretin bir
ligi ve e§sizligi belirtiliyor. Daha sonra yegane hakimiyet sahibinin yii
ce Allah oldugunu ve dolay1Slyla yalmz O'na giivenmek ve dayanmak 
icabettigini ac;1khyor. Yegane s1gmagm Allah'm kudreti oldugunu ifa
de ediyor. Miiteak1ben de Allah'm goklerde, yerde, insanlarm ve hay
vanlann c;ifter c;ifter yaratllmasmda ortaya c;1kan ilahi kudreti ornek
leriyle ac;1khyor ve bunun yalmz ba§ma e§i ve benzeri bulunmayan Al
lah'a mahsus oldugunu bildiriyor. <<Goklerin ve yerin anahtarlan kendi 
elinde)) bulunmas1 miinasebetiyle tek ba§ma hakimiyet yetkisinin Al
lah'a mahsus oldugunu, <<nz1klan diledigi kimseye daraltlp, diledigi 
kimseye geni§letmesi)) ile gerc;ek nz1klandmcmm yalmz ba§ma 0 oldu
gunu belirtiyor. Allah'm zat1, Slfatlan, kudreti ve saltanatl ile tek ba§l
na ve yalmz oldugu ac;1kland1ktan sonra hemen meseleyi risalet miies
sesesinin ba§mdan beri yegane hiikiim vaz'ed~nin kendisi oldugunu, 
O'ndan ba§ka kimsenin hiikiim vaz'etme yetkisinin bulunmad1gm1 be
lirtiyor. Kendisinin koydugu §eriatm gerc;ek manada din mefhumunu 
kar§1lad1gm1 ac;1khyor. En sonunda da Rasulullah (s.a.)a Allah'm vaa
dettigi nizama ve §eriata insanlan davet etmesini bildiren bir emir yer 
ahyor. insanlann heva ve hevesine uymaktan da nehyediyor. ilk ola
rak da peygamberin Allah'm adaletle muamele etmesine dair emrini 
yerine getirecegini ve insanlar arasmda Allah 'm §eriatma gore hiikiim 
icra edecegini bildiriyor. Boliim i';erisinde yer alan ayetlerin son kismm
da da Allah'm §eriatma gore hiikmeden mii'minlerle digerleri arasmda
ki kesin aynhk belirtiliyor. Neticede her iki grubun doniip varacag1 yer 
Allah'm huzurudur. 

Oyle samyoruz ki bu iki ornek islam dii§iince sistemindeki ilah
llkla hakimiyetin birligi anlay1§1yla, bu birlik inancmm insan hayatl 
iizerindeki te'sirlerini ac;1klam1§ bulunmaktad1r. Ve yine bu iki ornek 
bu iki anlamdaki tevhid inancmm islam dii§iincesinin hususiyetleri 
arasmda yer almasmdaki ehemmiyeti de ac;1klam1§ olmaktad1r. 

islam dii§iincesinin temeli olan tevhid inanc1 ve bunun insanlann 
hayatl iizerindeki te'sirine dair bu kadarhk ma'lU.mat kafi gelir sam
nm. Bundan sonra artlk §U gerc;egi ac;1k<;a soyleyebiliriz : Ger~ekten tev
hid esasma dayah bulunan islam dii§iincesi insan ruhunda ve gonliinde 
oyle te'sirler icra ediyor ki, bir ba§ka dii§iince sisteminin bunlan te'min 
etmesi imkan haricidir. Aynca insamn pratik hayatl iizerinde de bu 
dii§iince sisteminin icra ettigi fonksiyonu ba§ka bir dii§iince sisteminin 
icra etmesi miimkiin degildir. 

islam dii§iincesi insamn ruhunda, gonliinde ve hayatmda bir kont-
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rol te'sis ediyor ve bu kontrol sayesinde insanm gozii oniinde §ekiller 
birden degi§miyor, deger Ol~ii~eri k1ymetini yitirmiyor, hareket ve ya~ 
§ayt§ta sarsmtl ve deprasyonlar meydana gelmiyor. 

Uluhiyeti bu anlayt§ i~erisinde dii§iinen, kullugun hududunu bu 
~evreler dahilinde degerlendirebilen ki§i §iiphesiz ki kendi yoniinii tes
bit eder, hareketlerini kontrol eder, dikkat ve itina i~erisinde kim oldu
gunu, varllgmm gayesinin nelerden ibaret bulundugunu, giiciiniin ne
ye yetebilecegini ve neye yetmeyecegini kavrar ve bilir. Kainatta mev
cud olan e§yamn mahiyetini kavrar. Kainatta ge~erli olan ger~ek kuv
veti goriir ve bilir. Biitiin bunlardan dolay1 da e§ya ile muamelesini yii
riitiirken mazbut hududlar dahilinde hareket eder, sapmaz, . ayag1 kay~ 
maz, yalpalamaz .. . Dii§iince sistemindeki otokontrol, akli deger ve ol~ii
lerde de muvazene ve kontrolii saglar. Goniille ilgili konularda ve de
ger ol~iilerinde ag1rhgm1 hissettirir. Aynca kainattaki ilahi kanunlar
la faaliyet icra etmek ve deger ol~iilerini bu ilahi kanunlara intibak 
ettirmek bu kontrol ve muvazeneyi destekler, takviye eder ve saglam
la§tlnr. 

Bu gen;egi; yaratan, kud:fet sahibi, idare eden, nz1k veren ve kah
redici giice sahip bulunan bir ve tek Allah'a dayanarak hareket eden 
miisliiman bir ferd ile diger dii§iince sistemlerine bagll ferd arasmda 
mukayese yapt1g1m1z zaman ~ok daha iyi anlanz. Diger dii§iince sis
temlerine baglanml§ olan ferdler ister hay1r ve §er ilahmm varllgma, 
inanan ~ok tannh dinlere baglanml§ olsunlar, ister tek ve var olup ta 
yokluk denilen kainatm yap1sma hulul etmi§ olduguna inanan dinlere 
baglanml§ olsunlar. ister kainat mE!s'eleleriyle iigilenmeyen ve bu hu
suslara onem vermeyen bir ilah anlayl§lna sahip bulunsunlar, ister do
nuk, kor, sag1r ve hie; bir §ey hissetmeyen madde ilahma baglanml§ 
olsunlar, isterse aklm ve hafsalamn kabul etmeyecegi hurafe ve efsane
lerin batakhgma gomiilmii§ dinlere baglanml§ bulunsunlar bu k1yas 
onemini asia kaybetmez. 

Aynca islam dii§iince sistemi, insanm aklma ve gonliine bir isti
kamet verir. Rabb1 Ziilcelal'e islam'm belirttigi s1fatlar dahilinde ina
nan ve bu mazbut ol~iiler dahilinde onunla ilgi kuran insamn gonlu 
ve kafas1 elbette ki huzur ve istikamet ic;erisinde bulunacaktlr. Dii§iin
cesiyle hayatl arasmda bir anar§i bulunmayacaktlr. Miisliiman Rabbi 
ile olan miinasebeti ve dii§iincesi sayesinde Rabbmm neden ho§lamp 
neden k1zd1gm1 gayet iyi bilir. O'nun nzasma_ nail olabilmek .ic;in ger
c;ek manada inanmanm §art oldugunu, Allah'm Slfatlanm bilmenin ge
rektigini, O'nun belirttigi metod ve nizam c;erc;evesinde hareket etme
nin icabettigini bilir ve kabul eder. Hie; bir zaman ic;in Allah'a ogullar 
ve yakmlar isnad ederek iftira etll}ez. Araya §efaatc;1lar ve arac1lar ko
yarak yakla~1lacagm1 kabul etmez. O'nun emirlerine uyup nehyetti~le-
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rinden sakmmaktan ba§ka bir hedef ve gaye ile O'na kulluk etmez. Sa; 
dece hukmune ve §eriatma tiyarak ibadet vazifesini yerine getirir ... 

Ve i§te bu bilgi ve anlaYJ.§, elbetteki mu'minin kafasmda ve gon
lunde istikamet duygusu meydana getirecektir. Dagru bir dii§iince sis
temine baglanmi§ almaktan dagan dagru bir istikamet. Dagru hareket 
etmekten ne§'et eden dagru bir istikamet. 

Bunun yams1ra son derece sadelik, aydmllk, hareket ve gidi§atta
ki kalayllk, dii§iince ve fikirlerdeki ag1kllk ... i§te tevhid es~1 uzerine 
kaim alan islam .dii§iincesini bu manada ve bu gergeveler dahilinde de
gerlendiren ve Hnistiyan kilisesini fig uknumda birle§mi§ tek ilah inan
ci ile mukayese eden insan bu hususiyetlerin hepsini gorur. Hiristiyan
llktaki tek bir Allah inancma yaki§tmlmas!' mumkun almayan agul is.:. 
nad1 ve kiliseye verilen bagi§lama sebepleri gibi basit ve esrarengiz 
prensiblerle mukayese eden ki§i bu hususiyetleri ag1k9a mu§ahede eder. 

Tabiat1 ilahla§tlranlar igin de aym §eyler soylenebilir. Evet duy
mayan, gormeyen, emir ve nehiy kabiliyeti bulunmayan, kullarmdan hi9 
bir fazilet ve amel istemeyen, hig bir kottilukten ve rezaletten nehyet
meyen tabiat ilah1 igin de aym hususlar"belirtilebilir. Tabiata kul alan 
insanlar hangi metadu ve sistemi benimsemek durumunda bulunacak
lardir. Kafalan ve gonulleri hangi hususta huzura erecek? Genellikle 
inand1klan ilahm mahiyetini bile bilmemektedirler. Her gun bu yeni 
ilahm yeni bir ma'rifetini ke§fetmekle me§guldurler. Her gun bir gun 
once bilmedikleri §eyin mahiyetini ve niteliklerini biraz daha ogren
mekteler. Bu bilgileri de gagu kere tesaduflere ve deneylere bagll. 

Daha once bahis mevzuu ettigimiz diger du§unce sistemleri igin de 
aym durumu belirtebiliriz. Onlarm hepsinde kapallllk, giriftlik ve zar
luk mevcud aldugu gibi hig birisi de mensublarma dagru bir istikamet, 
saglam bir du§iince ve hareket sistemi vermiyar ve i§te bundan dala
yidlr ki insan kalbi ve kafas1 islam akidesi ile ilk kar§Ila§tlgl anda bir 
istikamet hissediyar, bir sadelik goruyar. Bir aydmllgm varllgm1 mu
§ahede ediyar. Ve i§te gerek Avrupa'lllardan, gerekse Amerika'hlardan 
9agda§ muslUmanlan bu dine cezbeden en mUhim husus budur. Bu dine 
ilk girdikleri zaman neler hissettiklerini yaptlklan kanu§malardan veya 
yazdiklarmdan akuyaruz. Hepsi de a§ag1 yukan aym §eyleri soyluyar
lar. Eskiden de, §imdi de Asya ve Afrika'mn ilkel taplumlanm bu dine 
cezbeden en onemli husus yine pu naktayd1. i§te goruyarsunuz ki insan 
fitrati gerek ibtidai, gerekse medeni alsun hep bu dinin esas prensib
leri uzerinde birle§iyarlar. 

Aynca bu du§unce sistemi gerek ferd, gerekse cemiyet halinde ol
sun mfislumanlarm benliginde bir §ahsiyet ve kuvvet te'min eder, ge
rek diger du§unce sistemlerinin, gerekse dinlerin sebep aldugu par9a
lanmay1, y1pranmay1 ve birbirine ·du§meyi onler. As1l yaradill§I itibany-
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la bir birlik arzeden insan btinyesi, bu dti§tince sisteminde kendisiyle 
birlikte faaliyet icra eden tek bir uluhiyetin kar§ISII:lda yer: ahr. Bu uhl
hiyet anlaYI§! ile inan~ ve §Uur; ibadet ve yon~li§ bak1mmdan, htiktim 
ve niz~m yontinden, dtinya ve ahiret bak1mmdan birlikte faaliyet icra 
eder. Ve insan btinyesi muhtelif ilahlara baglanarak par~a par~a inan~t
lara boltinmez. Veya tek bir uluhiyete baghhk muhtelif unsurlarm elin
de kaybolup gitmez. Yahut da bir klsm1 ilahhk kavgasmda, bir k1srm 
da onun dl§mda ve z1d gti~lerin elinde yok olmaz. Hi~ bir kanunu bu
lunmayan, uyu§ma imkam mevcud olmayan belirli bir §ekle girmemi§ 
olan tabiat kuvvetlerinin elinde yeya muhtelif ilahlann kar§ISmda mah
volmaz. 

Mtisltiman inan~. §uur ve ibadet baklmmdan bir yone tevecctih edip 
pratik hayat nizam1 bak1rmndan da ba§ka bir yone yonelerek bocalay1p 
durmaz. 0, her iki hususu da tek bir kaynaktan ahr. Hem §UUra, hem 
vicdana, hem harekete, hem de amele htikmeden tek bir kanuna uyar ... 
Mtisltimanm uydugu bu kanun; sadece insan varhgma htikmetmekle 
kalmaz, btittin kainatl hakimiyeti altma ahr. insan btinyesi bu kainat
Ia mti§terek bir faaliyete giri§ince hi~ dagllmadan, par~alanmadan, §U
raya buraya ko§arak bocalamadan bu tek kanunun l§Igl altmda hareket 
ed.er ve bu birlik dti§tincesi kar§lsmda hi~ bir gti~ tammayan korkun~ 
bir enerji kaynag1 haline getirir ferdleri. .. Be§er tarihi boyunca islam 
hayat sisteminin ve akidesinin ferdler tizerinde meydana getirdigi ha
rikalarm esran bu noktada gizlidir. Ve i§te bu dti~tinceden dogmu§tur 
o harikalan meydana getiren birle§ik enerji kaynaklan. Kendi btinye
sinde toplamp kar§Ihkh anlayl§ i~erisinde faaliyet icra eden ve ka
inatm enerji kaynaklan arasmda da birle§meyi saglayan o dti§tince sis
temidir. <;tinkti bu dii.§tince sistemi gerek ferdleri, gerekse kainat ka
nunlanm aym noktada toplar ve daha once belirttigimiz gibi tek bir 
ulUhiyet sistemine yoneltir. 

Nihayet islam dti§tincesinin mtisltiman ferdlerin gerek vicdanla
nnda, gerekse gtinltik ya§ayl§larmda, toplum yap1smda ve kuvvet kay
naklarmda meydana getirdigi, tevhid akidesine dayah o kendine has 
ve mtimeyyiz te'sirler tizerine gelmi§ bulunuyoruz. Aslmda tevhid insa
mn htirriyetini elde etmesi.. . Bir ba§ka ta'birle ... insanhgm yeniden 
dogu§udur. 

Uluhiyetin birligi ve uluhiyetin hususiyetlerinin yalmz Allah'a ait 
olmas1, geriye kalan varhklarm Allah'a kulluk husilsunda birle§meleri 
ve uluhiyete dair hususiyetlerden tamamen feragat etmeleri... Evet bu
nun manas1 ve icab1 §Udur: insanlar hayatlan ile ilgili konularda Al
lah'tan ba§ka kimseden htiktim ve §eriat alamazlar. Allah'tan ba§ka bi
risine ibadet etmeyecekleri gibi Allah'tan ba§kasmm htikmtine de nza 
gostermezler. Uluhiyetin ba§ta gelen ozelliklerinden olan hakimiyet yet-
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kisini Allah'tan ba§ka bir kula vermezle.r. Aslmda bu konuda bir mu'
min tartl§maya bile girmez. 

Kur'an-1 Kerim'deki hiikumler bu manay1 belirttigi gibi, munaka§a 
ve §iipheye mahal b1rakmayacak kadar da kesin olarak ifade eder: 

ccHukum; ancak Allah'mdlr. Kendisinden ba§kasma ibadet etme
menizi emretmi§tir. i§te dosdogru din.» (Yllsuf, 40) 

ccYoksa Allah'm izin vermedigi bir §eyi, dinde onlara §eriat ktlacak 
ortaklan m1 var?» (~ura, 21) 

ccKim de Allah'm indirdigiyle hukmetmezse; i§te onlar, kafirlerin 
kendileridir.» (Maide, 44) 

ccHaytr, Rabbtma andolsun ki; aralarmda ~eki§tikleri §eylerde se
ni hakem ta'yin edip sonra haklarmda verdigin hukumden dolayt i~le
rinde bir s1kmti duymadan kendilerini tamamen teslim etmedikc;e iman 
etmi§ olmazlar.,, (Nisa, 65) 

Daha once de belirttigimiz gibi islam dii§iincesi ibacteile, Allah'a 
yonelme hususu ile, Allah'm §eriatma baglanma husllsu arasmda asia 
bir aynhk kabul etmez. Her iki hususu da Allah'1 iyi tammanm ve ulu
hiyeti sadece Allah'a tahsis etmenin geregi olmas1 itibanyla aralarm
da bir farkhhk gozetmez ve bu konulardaki yanh§ tutum ne olursa ol
sun insam kesin §ekilde iman ve islam'dan c;tkarmaya vesile olur. Ni
tekim yukandaki ayetler bu husllsu kesin §ekilde belirttigi gibi Rasu
lullah (S.a.)m da a§agtdaki ayeti tefsirinde bU rneVZUU ac;1k §ekilde be
yan ettigini goruyoruz: 

ccOnlar Allah'tan ayn hahamlanm, rahiblerini rablar edindiler. 
Meryem Oglu Mesih'i de. Halbuki tek tanndan ba§kasma ibadet etme
mekle emrolunmlli}lardl. O'ndan ba§ka ilah yoktur. 0; §irk ko§tuklan 
§eylerden munezzehtir.J> (Tevbe, 31) 

Bu ayet-i kerime'de sozu edilen ehl-i kitab, Meryem Oglu Mesih 
(a.s.)i itaat ve ibad~t konusunda Rab olarak benimsemi§lerdi. Haham
lanm ve rahiblerini, itaat ve ibadet bak1mmdan degil de emir ve hu
kum kaynag1 olmas1 hasebiyle Rab olarak kabul etmi§lerdi. Fakat 
fl_yet-i kerime onlarm Hz. isa'y1 Rab olarak benimsemeleri ile, rahiblerini 
ve hahamlanm Rab olarak benimsemeleri hususunu aym noktada birle§
tiriyor ve bu yaptlklarmm tek bir ilaha kulluk etmekle emrolunduklan 
husllsa muhalif oldugunu bildiriyor. Bu sebepten dolay1 §irk damgas1 
ile damgahyor onlan. Hz. isa'y1 Rab olarak benimsemeleri ile rahibleri 
ve hahamlan htiktim nokta-i nazarmda tannla§tirmalan arasmda §irki 
ifade etmesi yonunden mtinaka§a kabul etmeyecek kadar bir birlik var
dir. Aynca Hz. Peygamber bu ayet-i kerime'yi her tO.rlu miinaka§a ve 
degerlendirmelerin di§mda tutmak uzere kesin §ekilde ac;Iklami§tlr : 

imam Ahmed ve Tirmizi muhtelif yollarla Adiyy ibn Hatem'den · 
rivayet ediyorlar. Rasulullah'm islam daveti kendisine teblig edildigi 
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zaman Adiyy ~am'a firar etmi§ti. Adiyy cahiliyet devrinde Hiristiyan
hgi kabullenmi§ti. Miisliimanlar Adiyy'in klzkarde§i He kendi kavmin
den bir toplulugu esit alnn§lardL Sonra Rasulullah Adiyy'in klzkarde
§ini bag1§lad1 ve serbest b1rakt1. Kadm karde§inin yanma gitti ve Adiyy'i 
islam'a girmeye te§vik etti. Sonra ikisi birlikte Medine'ye gelmi§lerdi. 
Adiyy kendi kavmi olan Tayy kabilesinin reisi idi. Herkes onun donii
§iinden sozediyordu. Adiyy RasUlullah'm huzuruna geldiginde boynun
da giimii§ten bir har; vard1. Ve Rasulullah (s.a.) bu ayet-i kerime'yi oku
yordu. ccOnlar Allah'tan ayn hahamlanm, rahiblerini rablar edindiler.n 
Adiyy diyor ki: Ey Allah'm Rasulii; onlar hahamlarma ve rahiblerine 
tapmm1yorlar ki? dedim. Bunun iizerine Rasulullah (s.a.) buyurdu: . 
Evet, onlar tap1myorlar. ~amlan ve rahibleri kendilerine Allah'm ha
ram klldlgl §eyleri helal,. helal klldlgl §eyleri de haram takdim ettiler. 
Onlar da buna uydular. l§te onlarm tapmmalan bu §ekildedir. 

Siiddi de tefsirinde diyor ki: Onlar halkla kan§arak Allah'm kita
bml s1rtlarmm arkasma attllar ve bunun ir;in Allah Teala: ((Halbuki 
tek tanndan ba§kasma ibadet etmemekle emrolunmu§lardl.)) diye bu
yuruyor . .. Yani o bir §eyi haram k1larsa, o §ey haramd1r. Helal k1larsa 
o §ey helaldir. Koydugu hiikme ittiba edilir, verdigi hiikiim tatbik edi
lir.. . 

Bu konuda bu derece kesin ve kat'i davranan islam dii§iincesi, boy
Ieee insamn hiirriyetini i'lan etmi§ oluyordu. Haytr, sadece hiirriyetini 
degil insamn yeniden dogu§unu miijdeliyordu ... 

Bununla islam, kullann kullara kul olmasm1 kaldmyor ve biitiin 
insanlan yalmz Allah'a kul ediyordu. Tam manas1yla insan yeryiiziinde 
ancak hiirriyetine ula§tlg1, kolelikten kurtuldugu, kullara kul olmak
tan kurtulup akidesini ve vicdamm ne §ekilde olursa olsun kullara ~ul
luktan kurtard1g1 zaman hiirriyetine ula§abilir. i§te te§ri' ve hakimiyet 
konusunu sadece Allah'a tahsis etmekle islam, kullan kullara kul ol
maktan kurtaran ve yalmz ba§ma Allah'a kul eden yegane sistemdir. 
Diger sistemlerin hepsinde hakimiyet ve te§ri' yetkisi insanlarm elinde 
bulunan nizamlarm biitiiniinde, r;e§itli §ekilde kullar kullara kul olmak
tadirlar. Ve yalmz islam'd1r ki, kullan kullara kul olmaktan kurtarml§, 
tek ba§ma Allah'a kul etmi§tir. 

~iiphesiz. ki bu, en geni§ anlam1yla insamn hiirriyetine ula§masmm 
ifadesidir. Ve bunun ir;indir ki islam'm geli§i insanhgm yeniden dogu§u 
olmu§tur. Ve islftm gelmeden evvel insan, yiicelik bak1mmdan insanhk 
vasfm1 ihr~z edebilmi§ degildi. .. 

i§te tevhid akidesiyle yeryiiziindeki insanlan hidayete ula§tiran 
ilahi kudretin insanhga hediyesi budur ... 

i§te Allah'm kullarma: c1Bugiin dininizi kemale erdirdim. Uzerinize 

lhla 

ola 
(M 

yiil 
be§ 
SUs 
me 

kil( 
§er 
§ey 
niiJ 
but 
Bii 
§ey 
ri: 

ord 
mil 

in I 
bu 
dilE 
ve 
g?.~ 

kul 
Dii 
fill 

nm 
der 
tab 

km 
diiJ 
etn 
leri 
ki, 
der 



thlas, 1-4) HADtSLERLE KUR'AN-I KERIM TEFS1Rf 8797 

olan nimetimi tamamlac;:hm ve size din olarak islamiyet'i begendim.» 
(Maide, 3). 

i§te tevhid ehli m'iisliimanlann biitiin be§eriyete vereceklei:-i en bii
yiik hediye de bu nimettir. Once kendi nefislerinde tatbik ederek, sonra 
be§eriyete dagitabilecekleri ve Allah'm kendileri ic;in sec;mi§ oldugu hu
sU.Slard~endilerinin de goniil rahathg1 ic;inde sec;ecekleri en biiyiik ni
met bu imettir ... 

h tevhid ehli m'iisliimanlarm diin gec;mi§lerinin takdim ettigi §e
kilde b giin be§eriyete takdim edecekleri en biiyiik yenilik budur. Be- . 
§eriyet dun bu yeniligi benimserken neler hissetmi§se bugiin de aym 
§eyleri hissedecektir. Be§eriyetin inadkar tutumu ve sapkmhg1 · bu di
nin Cazibesi kar§ISmda mukavemet gosterecek kudrette degildir. , Qiinkii 
bugiin islam be§eriyete hie; bir zaman eline gec;emeyecek §eyleri veriyor. 
Biitiin . giiciimiizle belirtiyoruz ki, islam'm be§eriyete takdim edecegi 
§eyler, onun kar§ISmda bulunan dii§iince ve inanc;lardan, felsefi ve fik
ri aklmlarmdan, nizam ve sistemlerden tamamen farkhd1r .. 

Amir oglu Rebi' islam ordulan ba§komutammn elc;isi olarak iran 
ordulan ba§komutam R'iistem'in yanma gittiginde §U muhavere gec;
mi§ti aralarmda: RU.stem Rebi'e sorar: 

«Sizi ta buralara kadar getiren husus nedir?» i§te Amir oglu Rebi'
in birkac; kelimeyle ifade ettigi bu kar§Ihk, islam inancrmn tabiatlm ve 
bu inanc;tan ne§'et etmi§ olan islam hareketinin ma~iyetini gayet giizel 
dile getirdigi gibi miisliimanlarm bu il'!anc; sistemini nas1l anlad1klanm 
ve kendi vazifelerini ne §ekilde idrak ettiklerini belirtmesi bak1mmdan 
g?.yet onemlidir. 

Rebi' RU.stem'e §6yle der: 
c<Bizi Allah gonderdi ta buralara kadar. Allah'm diledigi nisbette 

kullan kullara kul olmaktan kurtanp Allah'a kul etmektir murad1nnz. 
Diinyamn SlklntiSmdan, diinya ve ahiretin bolluguna eri§mektir kasdl
miz. Dinlerin zulmiinden, islam'm adaletine getirmektir istedigimiz.» 

i§te bu birkac; kelimelik ciimleler ic;erisinde gizlenir, islam inanci
mn temel kaideleri ve i§te bu ifadelerde yatmaktadlr islam dii§iincesin
den ne§'et etmi§ ve aym idrakten hareket etmi§ olan islam hareketinin 
tabiatl. 

Maksad, Allah'm diledigi nisbette kullan kullara kul olmaktan 
kurtarmak ve tek ba§ma Allah'a kul etmektir. Ya§arken ve oliirken, 
diinya ve ahirette kullarm biitiin meselelerini Allah'm emrine havale 
etmektir. Saltanat, hakimiyet ve te§ri' konulannda biitiin hususiyet
leri yalmz ba§ma Allah'a tahsis etmektir. Bu nokta o kadar onemlidir 
ki, bir mii'min bu husU.Sta tartl§maya giri§emeyecegi gibi kiifredenler
den ba§kasi da bu konuda miinaka§a etme ciir'etini gosteremez. insan-
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\ ~k Allah'a teslim olmadan hurriyeti bulamaz. Hatta insanhguu da bu-
~maz. · 

Tevhid akidesine sahip olan musliimanlar bugiin de bu inanca ba~
lanchklan ve yalmz tevhid sancagm1 yukseltmeye c;all§tlklan zanian 
Arnr oglu Rebi'in soylerni§ olduklan §eylerin hepsini butiin insanhga 
soyleyebilirler... Bugun de be§eriyet Amr oglu Rebi'in yukandaki soz
leri soyledigi gunden farks1zd1r. Butiin insanllk kullara kul olma ba
takhgma dalrnl§tlr. Aleiil§iirnul manas1yla tevhiddir ki ancak . insanlan 
kullara kul olmaktan kurtanr ve yalmz ba§ma Allah'a kul eder ve an
cak boylece ve yalmz bu yolla insanoglu hurriyetine kavu§abilir, hatta 
yeniden dogabilir. 

Tevhid akidesine sahip olan miisliimanlar Allah'm kendilerine ih
san ettigi bu nizama sanld1klan ve Allah adma be§eriyete seslendikleri 
zaman insanllga, insanhgm1 kaybettiren istisnas1z yerytizuniin butun 
sistemlerinden d~iince ve ekollerinden, nizam ve prensiblerinden c;ok 
farkll ve insanhgm1 ogreten §eyler takdim edebilirler. i§te bunun ic;in
dir ki, bugun ve yarm gelecek donem islam donemi olacaktlr. Evet, ye
niden dogmu§ ulu bir insanhk aleminin devri. Be§eriyetin batakllga 
dald1g1, sap1k zihniyetlerin yer bulamadl~l asil bir kumanda devri ola
caktlr. Ve muslumanlar Arap Yanmadasmda ya§ayan ummi ve bilgisiz 
Araplarm insanhk tarihinde icra ettigi fonksiyonun aymsm1 butiin in
sanhk aleminin varh~ ic;in icra edeceklerdir. insanhgm varh~na ve 
alern§iirnul insanhk kumandasmm mevcudiyetine yoneltmi§ bir sebep 
olarak varhklanm· surdureceklerdir. 

Bugun miislumanlar insanhga ilim dehalan,_ medeni ke§ifler takdim 
edecek durumda degildirler. Be§eriyeti hayran edecek, kendi ke§iflerini 
c;ok gerilerde b1rakacak buyiik bulu§lar yapacak durumda degildirler. 
Ne var ki mu.Slumanlarm insanhga takdim edecekleri . daha ba§ka §ey
ler var. Evet her turlu ilmi bulu§lardan ve medeni futuhattan c;ok 
daha buyiik ve U.St.iin §eyler. Muslumanlar insanhga hurriyetini verecek, 
yeniden insanllgm dogu§unu mujdeleyecek bir nizarm takdim edecek 
durumdadirlar. 

Ve i§te miislumanlar be§eriyete bu hediyeyi sunduklan zaman be-. 
raberinde miikemmel bir hayat nizamm1 da takdim edeceklerdir. insa
na §erefli bir mevki' veren, insanm elini, kafasm1, vicdamm ve ruhunu 
her tiirlu kolelikten kurtaran hayat nizarmm .. . insanhgm butun gu
cunu yeryiiziinde Allah'm hilafeti vazifesini ifa etmek uzere §ereflice, ,.. 
efendice ve Allah'm irade buyurdugu §ekilde sarfettirecek hayat niza-
rmm .. . MU.Sluman, hur ve efendi olarak hilafet vazifesini ifa ederken, 
ona paralel olarak da ilmi ke§iflerde bulunabilir, medeni fiituha.ta giri
§ebilir. Ve bu sahada da be§eriyete biiyiik bulU§lar takdim edebilir ... 
Evet onu yaparken de hurriyetin dorugunda, efendiligi.n zirvesinde ye-
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rini ahr. Makinanm kulu ve kolesi olmaz . .. Be§erin aleti durumuna dii§
mez ... Biitiiniiyle koleliklerden kurtulur ve hiir olarak §erefli mevkiinde 
oturur. 

Allah bizi buna muvaffak k1lsm. 
«Ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahslistur ... )) (Seyyid Ku

tub, islam Dti§iincesi, 307-336) 
Sahih rivayetlerde anlatlldigi gibi bu k1sa sure Kur'an'm ii~te bi

rine denktir. Buhari kendi senediyle Ebu Sa'd'm §oyle rivayet ettigini 
nakleder: Ashabtan biri bir §ahsm ihlas suresini tekrar tekrar okudu
gunu i§itir, sabah olunca Hz. Peygambere gelir ve durumu ona anlatlr. 
Adamm hakkmda soz soyleyecek olur. Hz. Peygamber buyurur ki: Nef
sim yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, o sure Kur'an'm ii~
te birine denktir. 

Bl!nun hi~ te garib bir yam yoktur. Zira Allah Teala Hz. Peygam
bere kendi birligini i'lan etmeyi emretti. «De ki : 0 Allah, bir tektir.l> 
i§te bu birlik, tevhid akidesinin kendisidir. Te~hid akidesi vicdanlarda 
yer eden iman, kainatm tefsiri ve hayatm nizannd1r. Bunun i~in i§te 
bu sure biiyiik islam ger~eginin en geni§ ~izgilerinden ba§llcasmi ihti
va etmektedir. 

«De ki: 0 Allah, bir tektir.l> 
Bu ifade (bir tektir ifadesi) birdir demekten daha manidard1r. 

Qiinkii birligin yam s1ra O'nunla beraber ba§ka bir §ey bulunmad1gm1 
ve benzeri hi~ bir §eyin mevcud olmad1gm1 ifade etmektedir. 

Bu bir teklik, varllgm tek birl1gidir. Mevcudatta O'nun hakikatm
dan ba§ka hakikat, O'nun varhgmdan ba§ka ger~ek varhk yoktur. Di
ger biitiin varhklar o ger~ek varhktan ahr varhgm1. 0 zatm hakikatm
dan ahr hakikatlm. Binaenaleyh bu birlik faal bir birliktir. O'nun dl
§mda yap1c1 hi~ bir §ey yoktur mevcudatta. 

Bu deruni iman aym zamanda varhgm izahm1 da ta§Ir. Qiinkii bu 
izah bir kafada yer eder ve zihinlerde a~1khk kazamrsa kalb her tiirlii 
§aibeden ve ortiilerden kurtulur. Ger~ek varhkla ve ger~ek faaliyetle 
e§i bulunmayan bu bir tek zattan ba§kasiyla ilgilenmekten uzakla§lr. 

Her ne kadar varhklar aleminde O'ndan ba§ka bir varm var olma
digmi §Uurunda tam olarak yer ettiremese de · varhklar alemindeki e§ya 
ile alakasm1 keser. Varhklar alemmde o ilahi varhktan ba§ka hakikat 
yoktur. ilahi iradenin faaliyetinden ba§ka faaliyet yoktur. Oyleyse kalb, 
ger~ek varhg1 olmayan ve ger~ek faaliyeti bulunmayan §eylere neden 
~~mm? · 

· Bir kalb bu hakikatm di§mdaki baglant1lari ve bu biricik hakikat
tan ba§ka §eyin duygusunu ortadan kaldmrsa her ttirlii kaYiddan kur
tulur v:e a.~ad olur. Btittin baglanm kopanr, bir~ok kaYidlarm ash olan 
ihtiraslardan kurtulur. Bir~ok kaYidlarm temeli olan endi§egirlikten 
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uzakla§lr. Allah'1 bulunca hie; bir §eyi kaybetmeyecegine gore, neden 
ba§ka §eylere ragbet etsin? Allah'tan ba§ka faal varhg1 bulunmayan 
varhklardan neden korksun? 

Varhklar aleminde Allah'm hakikatmdan ba§ka bir §eyi gormeyen 
bu dii§iince zihinlerde yer edince, ondan ne§'et eden diger varhklarla 
ilgili birc;:ok gerc;:ekleri de goruverir. Ve bu mertebe oyle bir mertebedir 
ki, orada kalb gordiigu her §eyde Allah'm kudretini fa,rk eder. Bunun da 
otesinde oyle bir mertebe vard1r ki, orada ki§i kainatta Allah'tan ba§ka 
hie; bir §ey gormez. <;unkii orada Allah'm hakikatmdan ba§ka goriilebilir 
hie; bir hakikat bulunmaz. 

Keza bu dii§iincenin yer etmesi ile birlikte sebeplerin muessiriy~ti 
fikri de ortadan kalkar. Her §ey, her hadise ve her hareket dogdugu ilk 
sebebe havale edilir. Ve onun etkisi altmda bulundugu kabul edilir. i§te 
Kur'an-1 Kerim imana dayah dii§iincesini yerle§tirirken bu noktaya c;:ok 
buyuk onem verir. Bunun ic;:in zaten zahiri sebepleri bir kenara itip hep 
i§leri dogrudan dogruya Allah'm iradesine baglar. «Attlgm zaman da 
sen atmadm fakat Allah attl.n (Enfal, 17), <<Zafer, ancak Allah katm
dandlr.ll (Enfal, 10), «Allah dilemedikc;:e, siz dileyemezsiniz.n (insan, 
30) Ve daha buna benzer birc;:ok ftyetler. 

Zahiri sebeplerin hepsini bir kenara atlp mes'eleyi yalmz ve yalmz 
Allah'm iradesine havale etmek kalbe bir huzur verir. Gidilmesi gere
ken esas noktay1 ogretir. Ba§ka noktalardan ki§iyi c;ekindirir. Aslmda 
varhg1 ve mahiyeti bulunmayan zahiri sebepler ve muessirler kar§Ism
da insana sukunet verir. 

i§te mutasavv1flann tlrmanmaya c;:ah§tlgi yolun basamaklan bu
dur. islam, insanlarm bu yola gitmesini ister. Ancak pratik hayatm 
butun ozelliklerini ta§Iyarak be§er hayatmm butiin zor1uk1anru yerine 
getirmelerini, yeryiiziindeki hilafetin biitiin gerek1erini ifa etme1erini ve 
bununla beraber mevcudatta Allah Tea1a'dan ba§ka bir hakikatm bu- · 
lunmadiglm, O'nun mevcudiyetinden ba§ka bir mevcudiyetin olmadigi
m, O'nun faaliyetinden ba§ka bir faaliyet bu1unmadlgml ve O'ndan 
b,a§ka gidilecek bir yol o1mad1gm1 bilip kavrama1anm ister. 

Ve buradan ne§'et eder miikemme1 bir hayal nizam1. Bu izahm ruh-
1arda, duygu ve hedeflerde gerc;:-ekle§tirdigi iistun hayat diisturu. 

Ya1mz ve yalruz Allah'a ibadet nizam1. Gerc;:ekten O'nun varhgm
dan ba§ka bir varhgm, O'nun faaliyetinden ba§ka bir faaliyetin ve 
O'nun iradesinden ba§ka bir iradenin miiessir o1mad1g1 ibadet nizam1. .. 

istek ve arzularda korku ve endi§e1erde, s1kmt1 ve kolayhk1arda, 
nimet ve fakirlikte yone1ecek yegane yonu gosteren riizam. Aksi takdir
de gerc;:ek varhg1 o1mayan ve varhk1ar a1eminde gerc;:ekten muessir o1-
mayan bir yone yonelmenin ne anlam1 var? 

· Ya1mz Yuce Allah'tan emir alma nizam1 akide ve tasavvur, deger 
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ve ol~ii, §eriat ve kanun, sistem ve nizaril, terbiye ve geleneklerde yal
mz ve yalmz Allah'tan emir alma nizam1. Emir ancak bir tek varllktan 
almabilir. ' 

Yalmz ve yalmz Allah i~in ~ah§Ip hareket etme nizam1. Hakikata 
yakla§mak, §aibelerden ve engellerden kurtulmak i~in. Gerek ruhun 
oziinde, gerekse ~evrede bulunan e§yada her tiirlii engellerden uzakla§
mak i~iri . Bunlar . arasmda §ahsi engeller, arzu ve istekler herhangi bir 
varllktan korkup, temenni engelleri de bulunur. 

· Bunlarm yam s1ra be§er kalbiyle her varhg1 sevgi, dostluk, §efkat 
ve anlaYI§ bag1yla birbirine baglayan nizam. Bu kaYidlardan ~urtulmak 
demek onlardan igrenip nefret etmek ve onlan ya§amamak i~in ka~1p 
kurtulmak demek degildir. <;iinkii biitiin bu engeller Allah Teala'dan 
sad1r olmU§tur. Varhgm1 O'nun varllgmdan ahr. Binaenaleyh onlar 
varhk olarak kotii degil, iyidirler. Ve sevgili tarafmdan sunulmu§ hedi
yelerdir. · 

Bu nizam, e§siz ve yiice bir nizamd1r. Bu nizamda diinya kii~iik, 
diinya hayatl kiSa ve diinya eglencesi onemsizdir. Gaye ve hedef, bu en
gellerden ve §aibelerden kurtulmaktlr. islam'a gore kurtulu§; bir ke
nara ~ekilip -bu soziinu ettigimiz engelleri ortadan kald1rmak veya on
lardan nefret edip ka~mak- degildir. Bunun yerine siirekli ~1rpmma 
ve be§eriyeti ilerletmek i~in ~abaiamad1r. Biitiiniiyle insanhgm hayatm1 
ilerletmek i~in sarfedilen ~abad1r. Binaenaleyh bu, biitiin yiikleline ta
hammiil ederek hilafet ve kumanda vazifesini ifa v·e bunlarm dayanak
lanndan tamamen aza.d olup kurtulmaktlr. 

Bu soziinii ettigimiz engellerden ma'bedler yoluyla kurtulmak ko
laydir. Kolayd1r ama islam bunu istemez. <;iinkii yeryiiziiniin hilafeti 
ve insanllgm kumandasmi ele almak, Allah'I~kurtulu§ i~in koydugu 
nizamm bir taraf1d1r. Bu yol zordur, ama insamn insanhg1m ger~ek
le§tirmesini saglayacak biricik yoldur. insamn §ahsiyetindeki ulvi so
lugun zaferini ger~ekle§tiren yegane metoddur. i§te bu, ruhun ilahi 
kaynagma dogru kanatlam§l ve ulvi ger~egini, hikmet sahibi yaratam
mn se~tigi sahada ~ah§arak tahakkuk ettirmesidir. 

i§te bunun i~in ilk davet buradaki §ekliyle tevhid ger~egini kalble
re yerle§tirmek hususuna miinhas1rd1r. <;iinkii bu §ekilde tevhid hem 
bir vicdan i~in akide, hem de kainatm tefsiri ve hayatm nizarmyd1. Dil
le soylenen bir soz degil, vicdanlarda yer eden bir §ekil de degil. Her 
§ey odur. K1saca din, tevhidden ibarettir. Geriye kalan tafsilat ve te
ferruat ise, bu akidenin kalbe yerle§mesinin tabii meyvesidir. 

Daha once Ehl-i Kitab'm du~ar oldugu sap1khklar, hayatlanm, dii
§iincelerini ve akidelerini· bozan kotiiliikler her §eyden once saf tevhid 
akidesinden uzakla§malarmdan dogmu§tu. Daha sonra da sap1khklar 
birbirini ta'kib etmi§tir. 

Tefstr, C. XV, F : 552 
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Halbuki islam akidesindeki tevhid, hayatl derinligine bir biittin 
olarak ele almak ve onu bu akide iizerine ikame etmektir. islam akidesi 
tevhidi •pratik hayatm bir temel kaidesi ve esas1 olarak ele ahr. Ve bu
nun te'siri hem akidede hem de te§ri'de meydana g1kar. Bu te'sirin bi
rinci huslisiyeti ise yalmz ve yalmz Allah Teala'nm §eriatmm hayata 
hiikmetmesidir. Bu ortadan kalkarsa, tevhid akidesi orada yoktur. <;iin
kii tevhid akidesi ancak ve ancak hayatm biitiin boliimlerinde miiessir 
olan unsurlanyla birlikte kaJm olabilir ... 

«Allah bir tektir.)) ifadesinin manas1, Samed'dir, dogmamt§ ve do
gurulmamt§ttr, hie; bir §ey O'nun dengi degildir, demektir. Aslmda bir, 
«tektir» kavlinin i~indedir. Ancak Kur'an-1 Kerim mes'eleyi daha iyi 
ac;tklaytp kesinle§tirmek igin bu teferruatl zikrediyor. 

ccAllah'tlr, Samed'dir ... » Samed kelimesinin liigat manas1, O'nun 
izni olmadan hie; bir i§in hiikme baglanmad1g1, efendi demektir. Yiice 
Allah oyle bir efendidir ki, O'ndan ba§ka hie; bir efendi yoktur. Uluhiy
yette bir tektir, geriye kalan herkes ise O'nun kuludur. ihtiyaglar yal
mz ve yalmz O'ndan taleb oiunur. Ve yalmz. ve yalmz ihtiyaglan 0 ye
rine getirir. Her i§, ancak ve ancak O'nun emri ile hiikme baglamr. Kim
se emir veremez O'nun yamnda. Bu stfat «Allah bir tektir>J denildigi 
zaman kendiliginden onun ic;inde yer ahr. 

c<Dogurmamt§ ve dogurulmamt§tlr.» 
Hakikatullah sabittir, ezeli ve ebedidir. Bir halden bir hale gegip 

durmaz. Biitiin hallerde mutlakR. kemal sahibi olmak O'nun s1fat1d1r. 
Dogum ise yay1hp geni§lemek a:r:zusunun sonucudur. Yok olup tuken
mekten kurtulmak igin gogahp artmak hedefine mebnidir. Bu ise Allah 
Teala igin muhaldir. Aynca dogum bir gift olmay1 gerekli k1lar. Kar§l
hkh birle§me sonucu hastl olur. Bu da aym §ekilde Allah Teala igin mu
haldir. Binaenaleyh «bir tek,J stfatl dogurma ve dogurulma durumunun 
reddini gerektirir. 

<<Hie; bir §ey O'nun dengi degildir .,, 
O'nun dengi, miimasili veya benzeri hig bir §ey yoktur. Ne varhgm 

hakikatl itibanyla, ne fail-i hakiki olarak, ne de zati s1fatlarmdan her
hangi birisi baktmmdan. Bu da t1pk1 onceki stfatlar gibi «bir tekll st
fatl igerisinde miindemigtir. Fakat burada aynca te'kid edilmekte ve 
tafsilata giri§ilmektedir. Bununla aynca iki tann bulundugunu, biri
sinin haytr ilah1 oldugunu digerinin ise §er tanns1 oldugunu kabul eden, 
§er tanns1 ile haytr tannsmm birbirine kar§l <;tktlgm1 ve boylece yer
yiiziinde fesadm yaygmla§tlg1m ileri siiren ikili bir ilah inancm1 da red
detmektedir. ikili tann inanctmn en me§huru, iran'hlarm aydmllk ve 
karanhk; tanns1 olarak kabul ettikleri ve Arap Yanmadasmm giiney ke
simlerinde bilinen (Zerdi.i§t) inanc1d1r. Zira o kesimde iran Devletinin 
hakimiyeti mevcud idi. (Seyyid Kutub, Fi Ztlal'il-Kur'an, XVI, 433-438) 
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MUA VViZETEYN SiJRELERi 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Affan ... Zirr ibn Hubey§'ten 
nakletti ki; o, §Oyle demi§: Ben, Ubeyy ibn Ka'b'a; Abdullah ibn Mes'
ud'un mushafma Muavvizeteyn'i neden yazmad1gm1 sordum da dedi 
ki: Ben, Allah'm Rasulii Cebrail (a.s.)in kendisine: <<De ki: Tan yerini 
agartan Rabba s1gmmm ... ll, «De ki: insanlarm Rabbma s1gmmm.)) 
dedigini bana bildirdigine §ehadet ederim. o da bunu soylemi§ti. Biz, 
Rasulullah (s.a.)m soyledigini kabul ederiz. 

Bunu Ebu Bekr el-Humeydi Miisned'inde ·sufyan ibn Uyeyne kana
llyla Abede ibn Ebu Liibabe ve As1m ibn Behzele'den naklederler ki; 
bunlar, Zirr ibn Hubey§'in §Oyle dedigini i§itmi§ler: Ben Ubeyy ibn 
Ka'b'a Muavvizeteyn'i sorup dedim ki: Ey Ebu Miinzir, karde§in Abdul
lah ibn Mes'ud bu iki sureyi mushaftan siliyordu. 0 dedi ki: Ben, bunu 
Rasulullah'a sordugumda, o §Oyle dedi: Bana: «De ki. .. l> denildi ben de 
dedim. Biz Rasulullah (s.a.)m dedigi gibi deriz. 

Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Veki' .. . Zirr'den nakletti ki; o, §6y
le demi§: Abdullah ibn Mes'ud'a Muavvizeteyn'i sordugumda dedi ki: 
Ben, Rasulullah (s.a.)a bu iki sureyi sordum da o, §Oyle dedi: Bana boy
le denildi, ben de size oyle dedim, binaenaleyh siz de bunlan soyleyin. 
Ubeyy ibn Ka'b dedi ki: Rasulullah (s.a.) bize boyle demi§ti, biz de ay
msim soyleriz. 

Buhari der ki: Bize Ali ibn Abdullah ... Zirr ibn Hubey§'ten ve yi
ne Asrm da Zirr ibn Hubey§'ten nakleder ki o, §Oyle demi§: Ubeyy ibn 
Ka'b'a sorup dedim ki: Ey Ebu Miinzir; karde§in Abdullah ibn Mes'ud 
§Oyle ve §Oyle diyor. 0 dedi ki: Ben, bunu Rasulullah'a sordugumda bu
yurdu ki: Bana «den d~ndi, ben de ((dedimn . Biz de Rasulullah'm dedi-
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gi gibi deriz. Bu rivayeti Buhari ve Nesei Kuteybe kanahyla ... Ubeyy 
ibn Ka'b'tari rivayet ederler. 

Hafiz Ebu Ya'la der ki: Bize Ezrak ibn Ali. .. Alkame'den nakletti 
ki; Abdullah ibn Mes'ud Muavvizeteyn'i mushaftan silermi§ ve Rasu
lullah (s.a.)m bununla tngmmaYl dilemesi emredilmi§tir, dermi§. Ab
dullah ibn Mes'ud bu iki sureyi okumazin1§. 

Abdullah ibn Ahmed de bu hadisi A'me§ kanahyla Abdullah ibn 
Zeyd'den nakleder ve der ki: Abdullah ibn Mes'ud Muavvizeteyn'i mus
haflarmdan silerdi ve bunlar Allah'm kitabmdan ayetler deglldir, derdi. 

A'me§ der ki: Bize As1m ... Ubeyy ibn Ka'b'm §Oyle dedigini naklet
ti: Biz, Rasluullah (s.a.)a bu iki sureyi sordugumuzda §Oyle buyurdu: 
Bana soylendi ben de soyledim. 

Bu husU.S fuhaka ve kurranm <;ogunun katmda me§hurdur. Abdul-' 
lah ibn Mes'ud Muavvizeteyn'i mushafma kaydetmezdi. Belki de bunu 
peygamberden i§itmemi§ veya ona gore bu surelerin Kur'an'dan oldugu 
tevatur derecesine varmarm§tl. Bilahare bu goru§unden belki vazge<;ip 
cemaatm goru§une uymu§tur. <;:unku sahabe-i kiram bu iki sureyi ana 
mushaflara .kaydetmi§ler ve bunu diger ufuklara yay1p gondermi§lerdi. 
Hamd ve minnet Allah'a mahsustur. 

Miislim, Sahih'inde der ki: Bize Kuteybe ... Ukbe ibn Amir'den nak
letti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Goruyor musun, bu gece 
misli goriilmemi§ sureler indirildi. Bunlar Felak ve Nas sureleriqir. Bu 
rivayeti Ahmed ibn Hanbel, Muslim, Tirmizi ve Nesei, ismail ibn Ebu 
Halid kanahyla .. . Ukbe ibn Amir'den naklederler. Tirmizi; . hasen, sa-
hih hadistir, der. · 

imam Ahmed ibn Hanbel dedi ki: Bize Velid ibn Miislim ... Ukbe 
ibn Amir'den nakletti ki; o, §i:iyle demi§: Ben, Rasulullah (s.a.)a ge<;it
lerden bir ge<;itte k1lavuzluk ediyordum. 0 s1rada bana dedi ki: Ey Uk-

. be, binmez misin? Ukbe der ki: Ben Rasulullah'a sayg1 duyarak, onun 
binegine binmek istemedim. Sonra Rasulullah (s.a.) dedi ki: Ey Akib, 
binmek istemez misin? Ukbe der ki: Ben, isyan olur endi§esiyle bin
mekten uzak durdum. Ukbe der ki: Bunun uzerine Rasulullah (s.a.) bi
neginden indi ve bir sure ben bin dim. Sonra o bindi ve §Oyle dedi: Ey 
Ukeyb (Ukbe'nin tasgir §eklinde bir kullamh§I ki Ukbecigim anlamma 
gelir) ben sana iki sure ogreteyim ki; o insanlarm okudugu surelerin, 
en hay1rhsid1r. Ben; evet ey Allah'm Rasulu, dedim. 0 da bana Felak ve 
Nas surelerini okudu. Sonra namaz i<;in kamet g~tirildi ve Rasuhillah 
(s.a.) one ge<;ip bu iki sureyi okudu. Sonra benim yamma gelip dedi ki: 
Goruyor musun ey Ukbecik ben bu iki sureyi yattlg1m ve kalktlg1m 
zaman okurum. Bu hadisi Nesei, Velid ibn Muslim ve Abdullah ibn 

· Mubarek kanahyla ... Abdullah ibn Cabir'den nakleder. Ebu Davud ve 
Nesei de ibn Vehb kanahyla . .. Ukbe'den naklederler. 
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imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Abdurrahman ... Ukbe 
ibn Amir'den nakletti ki; o, ~oyle demi§: Rasulullah (s.a.) \>ana her na
mazdan sonra Felak ve Nas surelerini okumam1 emretti. Ebu Davud, 
Tirmizi ve Nesei de muhtelif yollarla bu hadisi Ali ibn Rebah'tan nak
lederler. Tirmizi; garib bir hadistir, der. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Yahya ibn ishak ... Ukbe ibn 
Amir'den riakletti ki; o, §Oyle demi~: Rasulullah (s.a.) bana; Muavvi
zeteyn'i oku. Qiinkii sen, onun gibisini bir daha okuyamazsm, buyurdu. 
Bu rivayetin naklinde Ahmed ibn Hanbel miinferid kalm1~tlr. 

Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Harve ibn ~ureyh ... Ukbe ibn Amir'
den nakletti ki; o, §6yle demi§: Rasulullah (s.a.) a k1r bir katlr hediye 
edildi. Rasulullah ona bindi .ve Ukbe de onun dizginini tutup siiriiyor
du. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Felak suresini oku. Okutuncaya ka
dar bunu tekrarlad1. Benim bundan yeterince sevinmemi§ oldugumu · 

·anlaymca, buyurdu ki: Belki de sen, bunu kii~iimsiiyorsun. Bunun gi
bisiyle asla namaza kalkmad1m. Bu rivayeti Nesei, Amr ibn Osman 

kanallyla ... Ukbe'den nakleder. Nesei aynca Sevri kanallyla ... Ukbe 
ibn Amir'den nakleder ki; o Rasulullah (s.a.)a Muavvizeteyn'i sormu§. 
Sonra yu);{andaki gibi hadisi zikreder. 

Nesei der ki: Bize Muhammed ibn Abd'iil-A'la .. . Ukbe ibn Amir'
den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu~ : insanlar Felak ve 
Nas gibisine all~mad1lar. Nesei der ki: Bize Kuteybe ... Ukbe ibn Amir'
in ~oyle dedigini bildirdi: Ben, Rasulullah {s.a.) ile birlikte yiiriiyor
dum. Dedi ki: Ey Ukbe soyle. Ben ne soyleyeyim? deyince, sustu. Sonra 
yine; soyle, dedi. Ben; ey Allah'm RasUlii ne soyleyeyim? dedigimde 
yine sustu. Ben, kendi kendime Allah'1m diyerek soyleniyordum. Rasu
lullah (s.a.) ~oyle buyurdu; ey Ukbe; soyle. Ben; ey Allah'm Rasulii ne 
diyeyim? deyince buyurdu ki : uDe ki: Tanyerini agartan Rabba sigmi
nm.,, Bunu okudu. Ben de okudum, sonuna geldiginde yine; soyle, de
di. Ben; ey Allah'm Rasulii ne diyeyim? deyince, o: uDe ki: insanlann 
Rabbma s1gmmm ... ,, Ben bunu okudum, sonuna gelince Rasulullah 
(s.a.) buyurdu ki: Hi<; bir sual soran bu ikisinin benzerini sormam1~ ve 
hi<; bir s1gman da bu ikisi gibi bir §ey ile s1gmmann§t1r. 

Nesei der ki : Bize Muhammed ibn Be§§ar ... Ukbe ibn Amir'den 
nakletti ki; Rasulullah (s.a.) Muavvizeteyn'i sabah namazmda okumu§. 

Nesei der ki: Kuteybe, bize ... Ukbe ibn Amir'den nakleder ki, o;. 
§6yle demi§: Rasulullah (s.a.) binitli iken ben onu izledim. Elimi aya
gma koydum ve; bana, ya Hud veya Yusuf surelerini okut, dedim. Bu
yurdu ki: Sen, Allah katmda: uDe ki : Tanyerini agartan Rabba s1gm1-
nm.,> kavlinden daha faydall hi<; bir §ey okuyamazsm. 

Nesei dedi ki: Bize Mahmud ibn Halid ... ibn Ai§ el-Ciih.eni'den 
nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle demi§ : E·y Ai§'in oglu; sana, s1gman-
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lann en iyi s1gmabilecekleri bir §eyi gostereyim mi? -veya haber vere
yim mi demi§tir- buyurdu. Ben; evet ey Allah'm Rasulu, deyince bu
yurdu ki: <<De ki: Tanyerini agartari Rabba s1gm1nm ... », «De ki: insan
larm Habbma ·s1gmmm .. .'n i§te bu iki suredir. Bu Ukbe'den nakledilen 
rivayetler, ondan mtitevatir gibidir. Hadis ara§tlrmac1larmm ~oguna 
gore bu rivayetler kesinlik ifade eder. 

Daha once Sudeyy ibn Aclan ve Ferve ibn Mticahid'in Ukbe'den 
naklettikleri §U hadis ge~mi§ti: Ben, sana ti~ sure ogreteyim ki o, ne Tev
rat'ta, ne incil'de, ne Zebur'da, ne de Kur'an'da benzeri inmemi§tir. 
Bunlar ihlas, Felak ve Ni'!,s sureleridir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize ismail ... Eb'u'l-Ala'rtan nak
letti ki; o, bir adam §oyle dedi, demi§tir: Biz Rasulullah (s.a.) ile bir 
tepedeydik. Halk pe§pe§e gidiyordu. Ogleye az vard1 (?) Rasulullah'm 
konak yeriyle benim yerim yanyana gelmi§ti. Rasulullah (s.a.) arkam
dan, iki omuzumdan vurdu ve: «De ki: Tanyerini agartan Rabba sigl
mnm.n de, dedi. Rasulullah (s.a.) Felak suresini okudu, ben de onunla 
be~aber okudum. Sonra: ·((De ki: insanlann Rabbma s1gm1r1m.n de, de
di ve Rasulullah (s.a.) Nas suresini okudu, ben de onunla beraber· oku
dum. Sonra buyurdu ki: Namaz k1ld1gm zaman bu iki sureyi oku. An
la§Ilan odur ki bunLda sozii: edilen ki§i Ukbe ibn Amir olmahd1r. Allah 
en iyisini bilendir. Nesei de bu hadisi Ya'kub ibn Ibrahim kanahyla .. . 
Ebu'l-Al{l,'dan nakleder. · 

Nesei der ki: Bize Muhammed ibn Musenna ... Abdullah el-Eslemi'
den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) elini onun gogsune koyup; §Oyle, de
mi§. 0, ben ne diyecegimi bilmiyordum, der. Sonra bana yine; soyle, 
dedi. Ben de ((0 Allah; bir tektir,l) dedim. Sonra bana; soyle, dedi. Ben 
de: «Tanyerini agartan :Rabba s1gmmm, yaratlklarm §errinden ... n de
dim. Bun~ bitirince . yine bana; soyle, dedi. Ben de: ((insanlarm Rabbl
na s1gmmm, insanlarm malikine ... n dedim. Bitirince Rasulullah (s.a.) 
buyurdu ki: l§te boylece s1gm. Bunun gibisiyle hi~ bir kimse sigmmaml§
tlr. 

Nesei der ·ki: Bize Amr ibn Ali... Cabir ibn Abdullah'tan nakletti 
ki; o, §oyle demi§: Rasulullah. (s.a.) bana; ey Cabir oku, dedi. Ben; anam 
babam sana kurban olsun, ne okuyay1m? deyince, o; «De ki: Tanyerini 
agartan Rabba sigminffi. ll ve «De ki: insanlarm Rabbma s1gm1nm.n 
surelerini oku, dedi. Ben de bu ikisini okudum. Rasulullah buyurdu ki: 
Bu ikisini oku, ~tinkti sen o ikisinin benzerini asia okuyamazsm. 

Rasulullah (s.a.)m bu iki sureyi okuyup avucuna tiftirdtigti ve bu
nunla ba§Im ytiztinti ve vticudunun geriye kalan k1smm1 ok§ad1gm1 bil
diren Hz. Ai§e'nin naklettigi hadis daha once ge~mi§ti. 

i.r:nam Malik der ki: ibn f}ihab, Urve kanahyla Hz. Ai§e'den nakletti 
ki; Rasulullah (s.a.) rahats1zlanmca kendisine Muavvizeteyn'i okur ve 
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iifi.iriirmii§o AgriSI artmca ben onu okur ve elimle bereket 
0 

umarak vii-
cudunu ok§arcllmo Bu hadisi Buhari, Abdullah ibn Yusuf kanahylao oo 
Yahya ibn 

0 
Yahya'dan; Ebu Davud Ka'nebi'den; Nesei, Kuteybe ve ibn 

el-Kas1m'dan; ibn Mace de Muan ve Bi§r ibn Omer'den naklederlero 
Hepsi de bu rivayeti imam· Malik'e dayandmro 

Nuh suresinin sonunda Ebu Nadre'nin Ebu Said'den naklettigi, ha
diste; Rasulullah (soao) cinlerin ve insanlarm goz degmesinden Allah'a 
Sigm1rd1, buyuruldugu daha once ge~mi§ti. Muavvizeteyn sureleri nazil 
olunca, bu ikisini okumu§ digerlerini terketmi§tiro Tirmizi, Nesei ve ibn 
Mace de bu hadisi rivayet edero Tirmizi; hasen hadistir, dero 
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cP~~~c~~¢ 
Rahman ·ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 

1 - De ki: Tanyerini agartan Rabba sigininm. 
2 - Yarat 1klann ~errinden, 
3 - Bastu:'d1g1 zaman karanhg1n ~errinden, 
4 - Dugumlere ufurenlerin ~errinden, 
5 - Rased ettiginde hased edenlerin ~errinden. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ahmed ibn isam ... Cabir'den naklet- J 
ti ki ( fll ) kelimesi; sabah anlammdadlr. Avfi de ibn Abbas'tan 
bu kelhnenin sabah anlamma geldigini nakleder. Miicahid, Said ibn 
Ciibeyr, Abdullah ibn Muhammed ibn Akil, Hasan, Katade, Muhammed 
ibn Ka'b el-Kurazi, ibn Zeyd, Malik de Zeyd ibn Eslem'den buna ben-
~r bir rivayeti naklederler. Kurazi, ibn Zeyd ve ibn Cerir bu ayetin: 
((Tanyerini agartand1r.>> kavli gibi oldugunu soylerler. 
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. {<CUL-L-L Ali ibn Ebu Talha, ibn Abba.s'tan ( fll ) kelimesinin halk an~ 
lamma geldigini nakleder. Dahhak da §byle der: Allah Teala Nebiyy-i 
Zi§anma butUn yaratlklardan kendisine srgmmasm1 emretmi§tir. Ka'b 
el-Ahbar der ki: ( fll ·~ ) kelimesi, cehennemde bir evdir. Orasr ac;;r
lmca srcakhgmdan butUn cehennem halkr feryad eder. Bu rivayeti nak-· 
!eden ibn Ebu Hatim, sonra §byle der: Bize babam ... Zeyd ibn Ali' den 
nakletti ki; atalan §6yle demi§ler: ( j~l ) kelimesi, cehennemin di
binde bir k.uyudur uzerinde bir 6rtU vardrr. Bl:l ortu ac;;rlmca oradan 6y-

L_!e bir ate§ c;;rkar ki, cehennem ondan c;;rkan srcakllktan feryad eder. Amr 
ibn Abese, Suddi ve ba§kalarmdan da boyle rivayet edilmi§tir. Bu ko
nuda merfu' ve munker bir hadis de variddir: 

ct 
3 

ibn Cerir Taberi der ki: Bana Vasrt'h ishak ibn Vehb .. . Ebu Hu
reyre'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: ( .jkll ) ce
hennemde ortulu bir kuyudur. Bu hadisin isnadr garibtir, peygambere 
ref'i sahih degildir. Ebu Abdurrahman der ki: ( _Jkll ) kelimesi, ce
hennemin isimlerinden bir isimdir. 

ibn Cerir Taberi der ki: Sozlerin en dogrusu birincisidir, yani tan
yeri anlamma gelmesidir. · Sahih olan bu rivayeti Buhari de Sahih'inde 
tercih eder. 

L- «Yaratlklann §errinden.n ButUn · mahhlkatm §errinden. Sabit el
Benani, Hasan el-Basri; cehennemden, iblis'ten ve om.in soyundan ya
ratrklarm hepsinin §errinden, diye mana vermi§lerdir. _j 

L«Bastlrdrgr zaman karanllgm §errinden.)> Mucahid der ki: Gune§in 
batmasryla bastltlp gelen gecenin karanhgmdan. Bu rivayeti Buhari ve 
ibn Ebu Necih ondan nakleder. ibn Abbas, Muhammed ibn Ka'b el-Ku
razi, Dahhak, Husayf, Hasan, Katade ~~ · aym §ekilde; karanllgryla gel
diginde gecenin §errinden, diye m9,na vermi§lerdir. 

Zuhri ise; gune§ battlgr zaman karanhgm §errinden, demi§tir) Ka-
~in bast!r_l!!asr ~emek, ~~ybolmasr de~ktir, deJ- Ebu Mih

zem, Ebu Hureyre'den nakleder ki: «Bastrrdlgr zaman karanhgm ver
rinden» kavli ile bir Jildlz kasdedilmi§tir. ibn Zeyd der ki: Araplar Su
reyya Jildrzrmn du§rriesine ( fl! ) ifadesini kullamrlardl. Bu Yil
drz dii§iince hastahklar c;;ogallrd1. Dogunca da hastahk yok olurdu. ibn 
Cerir Taberi der ki: Bu hususta bir de eser mevcuddur. Nitekim Nasr 
ibn Ali. .. Ebu Hureyre'den nakleder ki; Rasulullah (s.a.) «Bastlrdrgr za
man karanhgm §errinden» kavli hakkmda; dii§en yrldlzdan, demi§tir. 
Ben derim ki: Bu hadisin peygambere ref'i sahih degildir. ibn · Cerir. 
Taberi de der ki: Ba§kalan da bu ifadeyle aJin kasdedildigini soyler
ler. Ben derim ki: Bu gbrii§iin tarafdarlanmn dayandrgr §ey, imam Ah-

ty:nect ibn Hanbel'in ... Haris ibn Ebu Seleme'den miklettigi Hz. -.Ai§e'nin 
§U sozudiir. Rasulullah (s.a.) elimden tutup ayill dogu§unu gbsterdi ve: 
Gece bastmnca dogan §Unun §errinden Allah'a sr~nmz, de, dedi. Tir-
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mizi ve _Nesei de bu rivayeti Siinen'lerinin tefsir kitablarmda Muham
med ibn Abdullah kanahyhi .. . Haris ibn Ebu Seleme'den naklederler. 
Tirmizi; hasen, sahih bir hadistir, der. Tirmizi'nin ifadesi ise §Oyledir : 
§unun §errinden Allah'a s1gm. <;iinkii o: ccBast1rdig1 zaman karanhk» 
kavlinin ifade ettigi §eydir. Nesei'nin lafz1 ise §oyledir: §unun §errinden 
butiin bunlar bizim soyledigimize gelip dayamr. Allah en iyisini bilen
dir. 

ccDugiimlere iifiirenlerin §errinden.» Miicahid, ikrime, Hasan, Ka- I; 
tade ve Dahhak; buyiiciilerin §errinden, derler. Mucahid; diigumler~ 
iifiiriip rukye yaptlklannda, der. ibn Cerir Taberi der ki: ibn Abd'iil
Allah'a s1~n. Bastlrdlg1 zaman §U karanhgm §errinden. Birinci gorii-
§Un sahibleri, b~tlrd1g1 zaman gece anlam1, bizim gorii§iimuze aykm 
dii§mez, derler. <;iinkii ay, gecenin belirtisidir ve gecede hakimiyet yal
mzca aymd1r. Aym zamanda Yildlzlar da ancak geceleyin l§lk sa<;ar ki 
A'la . .. Tavlls'tan nakletti ki; Yilan ve delilik i<;in rukye yapmaktan §ir-
ke daha ·yakm hi<; bir §ey yoktur. Bir ba§ka hadiste de Cebrail (s.a.)in 
Rasulullah'a gelip; ey Muhammed rahats1zlandln rm? dedigi ve Rasu
lullah'm da; evet, dedigi, bunun iizerine Cebrail'in: Allah'm ad1yla sana 
rukye yapanm. Seni rahats1z eden her tiirlu hastahktan ve her buyii
ciiniin §errinden ve nazanndan. Allah sana §ifa versin, dedigi bildirilir. 
Belki de bu, Rasulullah'm biiyu yap1ld1gmdaki dertlenmesi uzerinedir. 
Sonra Allah Teala ana afiyet ve §ifa vermi§, yahudilerden hased<;ilerin 
ve buyiiciilerin hilesini geri <;evirerek onlarm tedbirini, mahvolmalarl-
na sebep k1lrm§ ve kendilerini rezil etmi§tir. Buna kar§Ihk Rasuliinii 
hi<; bir giin kmamaml§, aksine her zaman onu korumu§ §ifayab etmi§ 
ve afiyette kllml§tlr. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Muaviye .. . Zeyd ibn 
Erkam'dan nakletti ki; yahudilerden bir ki§i Hz. Peygambere buyu yap-

' 6 Q.a bu nedenle Rasulullah gunlerce hastalandL Cebrail gelip dedi ki; 
yahudilerden bir ki§i sana buyu yaptl. Bir dugum baglaYJ.p falanca ku
yunun dibine attl. Oraya birini gander de getirsin. Bunun iizerine Ra
sulullah (s.a .) Hz. Ali'yi gonderdi. Hz. Ali, o buyiiyii _ <;1kanp peygambe
re getirdi. Rasulullah (s.a .) diigiimii <;ozdii. Bunun iizerine HasUlullah 
(s.a.) sanki ipten kurtulinU§<;asma din<;le§ip ayaga kalktL 0 yahudiye 
bunu ne soyledi, ne de oliinceye kadar yiiziinii gordii. Bu hadisi Nesei, 
Hennad kanahyla Ebu Muaviye'den nakleder.. . 

imam Buhari, _Sahih'inin tip kitabmda der ki : Bize Abdullah ibn 7 
Muhammed ... Hz. Ai§e'den naklet ti ki; Rasulullah (s.a .)a biiyii yapll
ml§tl. Oyle ki onun kadmlarm Y.anma vardlg1 goruliir, fakat onlada bir
le§emezdi. Siifyf.m der ki : Bu, biiyiiniin en §iddetlisidir. Rasuiullah (s.a .) 
Hz. Ai§e'ye; ey Ai§e biliyor musun, Allah Teala kendisinden bilgi istedi
gin §ey konusunda bana bilgi verdi. iki ki§i geldi ve birisi ba§ taraf1mda 
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ctigeri aya~ taraf1mda durdu. Bal} taraf1mda oturan, ayak taraf1mda 
oturana dedi ki: Adamm nesi var? 0 da biiy\ilenmi§, dedi. Digeri; kim 
biiyillero.i§ onu? deyince o; yahudilerin ' miittefiki olan Ziireyk ogulla
rmdan . Lebid ibn A'sam isimli bir ki§i, dedi. Bu ki§i miinaflklardandi. 
Ne ile biiy\ilemi§? deyince, tarak ve taramrken dii§en sac;1yla, qemi§. 
Obiirii; nerede 6? deyince, Zervan kuyusunun dibindeki tal}m altmda, 
de mil}. Hz. Ail}e der ki: 'Rasulullah (s.a.) o kuyuya gidip biiy\iy\i <;1kard1 
ve dedi ki: il}te bana gosterilen kuyu bu idi, bu kuyunun suyuna kma 
kan§tlnlmi§tl. Ve sanki oranm hurmas1 §eytan bal}l gibiydi. Bu, <;Ika
nlmca Hz. Ai§e der ki: Ben; yoksa sen tedavi mi oldun? dectim. Rasu
lullah (s.a.) buyurdu ki: Haytr, Allah beni §ifayab etti. Ben, insanlar-
~n bir ki§iye kotiiliik bula.l}tlrmak istemem. Buhari, isa ibn Yunus ka

nahyla bunu Yahya el-Kattan'a isnad eder. Bu isnadda §U ifade de var
dir: Hz. Ai§e dedi ki: Oyle ki peygambere bir §ey yapmad1g1 halde yap
ml§ gibi gosteriliyordu. Ve yirie onun ifadesinde hadisin sonunda §U kt
stm yer ahr: Peygamber emretti de, o tekrar kuyuya gomiildii. Buhari'
nin belirttigine gore, Hi§am'dan bu rivayeti ibn Ebu Zenad ve Leys ibn 
Sa'd da nakletmi§tir. Bu hadisi Miislim ~bu Usame kanahyla ... Hi§am'
dan nakleder. imam Ahmed ibn Hanbel de, ibrahim ibn Halid kanahy
la Hi§am'dan, o babasmdan, o da Hz. Ai§e'den nakleder ki, Rasulullah 
(s.a.) altl ay bu halde. kalmi§. Ne o kimsenin yamna gelirmi§, ne de kim
se onun yanma vanrmt§. En sonunda iki melek gelmi§, birisi ba§ tara
fma, digeri ayak tarafma oturmu§. Biri digerine; nesi var? demi§. 0 
da; biiy\ilenmi§, demi§. Kim biiyiilecti onu? deyince Lebid ibn A'sam, 
demi§. Sonra Ahmed ibn Hanbel hadisin tamamm1 zikreder. 

Ustad miifessir Sa'lebi tefsirinde der ki: ibn Abbas ve Hz. Ai§e (r.a.) 
L dediler ki: Yahudilerden bir c;ocuk Rasulullah'a hizmet ederdi. Yahudi

ler onun kafastm c;elip kendisine Rasulullah'm tarad1g1 sac;lardan veta
ra~ndan birkac; di§ almasm1 istediler. Nihayet o da bunu ahp yahudi
lere verdi. Yahudiler de bununla biiyii yaptllar. Bunu yapan ibn A'sam 
denilen bir ki§i idi. Sonra o biiy\iyii Ziireyk ogullarmm kuyusuna atti
lar. Ki, bu ku uya Zervan denilirdi. Rasulullah (s.a.) rahatstzlandl. 
Ba§tmn sac;lan dagtldl. Altl ay kadmlarm yamna gittigi goriiliiyor, fa
kat onlara yakla§amiyordu. Eriyor fakat ba§ma neyin geldigini bilmi
yordu. Uyudugu bir strada iki melek geldi. Birisi ba§ tarafma digeri ayak 
tarafma oturdu. Ayak tarafmda oturan ba§ tarafmda oturana dedi ki: 
Adamm nesi var? 0 da; tabiblik olmu§, decti. 0; tabiblik olmak da ne 
demek? deyince, biiy\ilenmi§, dedi. Kim biiyiilemi§ onu? deyince; ya
hudi Lebid ibn A'sam, demi§. Ne ile biiyiilemi§ onu deyince; tarag1 ve 
taraktan dii§en sac;tyla, demi§. 0 biiyii nerede? deyince bir hurma c;1c;e
vinin kabuvunda, Zervan kuyusundaki dip ta§mm altmda. Bunun iize
rine Rasululiai1"'(s.a.) kendinden ger;mi§ olarak uyandi ve; ey Ai§e far-
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kmda mtsm, Allah Teala bana ilactml bildirdi, dedi. Sonra Raslllullah 
l (s.a.) Ali, Ziibeyr ve Ammar ibn Yasir'i gonderdi ve kuyunun ipini c;ek- '-

tiler, sanki o kma suyu gibiydi. Sonra kayayt kaldlrdllar ve hurma c;i
~eginin kabugunu c;tkardllar, i~inde peygamberin sa~mdan dii§en ktl
la:da taragmdan iki di§ vard1. Bir de baglanmu~ bir ip vard1. Ustiinde 
igne ile dikilmi§ on iki diigiim vard1. Bunun iizerine Allah Teala bu iki 
sureyi inza:I etti. Her ayet okunduk~a bir diigiim ~oziiliiyordu ve Rasu
lullah (s.a.) da kendisinde hafiflik hissediyordu. Nihayet son diigiim 
~oziiliince rahatlad1 ve sanki ipten kurtulmu§ gibi kalktl. Cibril (a.s.) 
§Oyle diyordu: Allall'm adtyla sana rukye yapanm, seni rahats1z eden 
her kotiiliikten, hastd~iden ve gozden, Allah sana §ifa verir. Ey Allah'-
m Rasulii; biz o pis herifi tutup oldiirelim mi? dediklerinde, Raslllul
lah (s.a.) buyurdu ki: "Bana Allah §ifa verdi, insanlara kotiiliik etmek
ten nefret ederim. Sa'lebi bu haberi bu §ekilde ve isnadstz olarak irad 
eder. Bu haberde gariblikler ve bir ktsmmda ~ok biiyiik miinkerlik var
dtr. Bir ktsmt~m ise daha once ge~en destekleyici delili bulunmakta~ 
Allah en iyisini bilendir. · 

----- i Z A HI-----

Hadiste zikredilir ki; Rasulullah (s.a.)a biiyii yaptlmt§ ve oyle ki 
yapmad1g1 §eyi yaptyormu§ gibi haya.l eder olmu§. imarn Mazeri der ki: 
Ehl-i siinnet mezhebinin ve bu iimmetin bilginlerinin cumhurunun ka
naatma gore; sihir vardlr, onu inkar edenlerin ve hakikat oldugunu red
dedenlerin hilafma o diger var alan §eyler gibi ger~ek bir varhga sa
hiptir. Onu inkar edenler, sihir sonunda meydana gelen uydurma ha
yallerin hakikatla ilgisi bulunmadtgmt soylerler. Allah Teala biiyiiyii 
kitabmda zikretmi§ ve bunun ogrenildigini bildirmi§tir. Yine Kur'an'da 

. sihir yapamn tekfir edilecegine i§aret olmak iizere; ki§iyle e§inin ara
smm biiyii ile aymldtgmt belirtmi§tir. Biitiin bunlarm ger~ekligi olma
yan bir §eyin neticesi olmas1 imkanstzdtr. Sahih hadis, sihrin varhgm1 
a~1k~a belirtmektedir. Aktl baktmmdan da uzak saytlamaz. Allah Teala 
birbiri ard1 stra ili§tirilen sozler veya cisimlerin terkibi veya biiyiiciiden 
ba§ka kimsenin bilmedigi gii~lerin birle§tirilmesi yoluyla adetlerin iis
tiinde adetleri yok edebilir. Sihir yaptlmast halinde fiilin faili yine Al
lah'tlr. Ondan ~1kan §ey ise, Allah'm kullarmdan dilediginin eliyle ger
<;ekle§tirdigi bir adettir. Eger derseniz ki; kendisinden ka~1lan §ey, Al
lah'in kaza ve kaderiyle midir, yoksa degil midir? Eger Allah'm kaza ve 
kaderiyle ise nastl kader olan bir §eyden Allah'a stgmtlmasl istenebilir? 
Eger Allah'm kaza ve kaderiyle degilse bu, kudretin ytrtllrriasl demek 
olur. Bep derim ki: Varhkta meydana gelen her §ey Allah'm kader ve 
kazas1 iledir. Okuma ve rukye ile §ifa dileme de Allah'm kaza ve kaderi 
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iledir. Bunun dogrulugu Tirmizi'nin ibn Ebu Hazame'den naklettigi §U 
hadistir: ibn Ebu Hazame babasmdan nakleder ki; o, §Oyle demi§tir: 
Ben, Rasulullah (s.a.)a: EyAllah'm RasuHi, goruyor musun biz bir ruk
ye ile korunuyoruz. Bir deva ile tedavi oluyor-uz ve bir sakmrna ile sa
kmiyoruz. Butun bunlar Allah'm kaderinden ·bir §eyi reddetmek midir? 
diye sordum da Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Bu, Allah'm kaderinden
dir. Tirmizi 'der ki: Bu, hasen bir hadistir. Hz. Orner de; biz Allah'm 
bir kaderinden digerine ka~1yoruz, demi§tir. 

Baz1 bid'at ehli Hz. Ai§e (r.a.)nin uzerinde ittifak bulunan hadisini 
inkar etmi§ler ve bunun peygamberlik makammm degerini dti§U.rdugu
nu, onda ku§kular yarattlg1m ve bunu uygun gormenin §eriata guveni 
engelleyecegini sanmi§lar-dir. Bu bid'at ehline, iddia ettikleri §eylerin 
bat1l oldugu bildirilerek kar§I ~Ikilmi§tlr . <;unku kesin olan nakli delil
ler, Rasulullah'm dagru ve ma'sum alduguna ve teblig ettigi §eylerde 
yalan bulunmad1gma delalet etmektedir. Mucizeler de buriun §ahididir. 
Delilin ortaya kaydugunun aksini caiz gormek ise, bat1Idlr. Dunya i§le
riyle ilgili baz1 husllslara gelince; bu, insan olarak anz olan §eylerdir. 
Peygambere dunya i§leriyle ilgili baz1 ger~ek almayan §eylerin gosteril
mesi mtimkundfu. Denildi ki: Peygambere e§leriyle birle§medigi halde, 
birle§mi§ oldugu vehmi verilmi§ti. Bu tur §eyler insamn ru'yasmda kar
§Ila§tlgi §eylerdir. RU.'yada kar§Ila§Ilan §eylerin uyamk olarak dti§tintil
mesi ve ger~ek almamas1 uzak say1lamaz. Ve yine denildi ki: Peygam
ber bir §eyi yapmad1g1 halde yapml§ gibi almu§tur. Onun boyle sanma
Sl o §eyin dagrulugunu kabul etmeyi gerektirmez. Binaenaleyh ona inan
mak dogruluk U.zerinde alur. Kadi iyaz der ki: Baz1 rivayetlerde bu ha
disin peygamberin bedenine buytinun musallat oldugu §eklinde kayde
dildigi variddir. Buna gore buyti, dl§ organlarma ve bedenine hakim al
mu§, kalbine, aklma ve inancma hakim olmami§tlr. Bunda risalete gol
ge dti§U.recek, bat1l ve sap1kllk ehlinin kmamasma vesile olacak bir §ey 
yoktur .. . (Hazin, Lubab, vr, 606-607) 

«DU.gtinilere ufurenlerin §errinden» ipleri dligumleyip anlara U.fu
ren buyucu kadmlarm veya ruhlarm §errinden ( v~L::JI ) kelimesi, 
U.ftirme demektir. Bunun bahusus zikri ise; rivayet edildigine gore bir 
yahudi kadmm Hz. Peygambere buyti yapmas1d1r. 0, on bir dugum ~a
larak bir kuyuya saklami§tl. Rasulullah (s.a.) hastalamnca Nas ve Fe
lak sureleri indirilmi§ ve Cebrail (a.s.) ana dugumun yerini haber ver
mi§ti. Hz. Peygamber de Hz. Ali (k.v.)yi gondererek onu getirtmi§ ve 
bu sureleri ana akumu§tu. Her ayeti akudugunda bir dugtim ~oztilmti§ 
ve Peygamber de yava§ yava§ rahathk duymaya ba§lami§tl. Bu, elbette
ki kafirlerin peygamber i~in soylemi§ alduklan; <<btiyillenmi§tir» sozu
nu dogrulamay1 gerektirmez. <;unku onlar peygamber i~in; buyu yapl
larak delirmi§tir, qemek istiyarlard1. Denildi ki ; dugumlere U.furmekten 
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mak.sad, iifleyerek diigiimleri yumu§atlp ~o"zmek i~in muhtelif hileler
le yiiklerin ~oziilmesini saglamaktir. Qiinkii her iifiiren §irretlidir. Ama 
her karanhgm ve her hased edicinin durumu bunun aksinedir. 

nHased ettiginde hased edenlerin §errinden» Hasedini a~1ga ~1kanp 
ona gore da vranan ki§lerin §errinden. Qiinkii hasedini a~1ga vurmaz
dan once hased edilene herhangi bir zarar gelmez. Ozellikle hasedini 
a~1ga ~1karmas1 sozkonusu edilmi§tir, ~iinki.i onun sevinmesi bunun 
iiztilmesinin nedenidir. Bunun bahusus zikredilmesi ise insana zarar 
vermenin ana ilkesi olmasmdand1r. Hatta ba§ka canhlara da. «Karan
hk» kavli ile aydu]-hktan uzak olan §ey kasdedilmi§ olabilir. Keza buna 
benzer gii~ler de kasdedilmi§ olabilir. Ufiirmelerle de bitkiler kasdedil
mi§ olabilir. Qiinkii onun uzunlugunun, - geni§liginin ve derinliginin 
artmas1 nedeniyle iifiirme, bitkisel giice benzemektedir. Sanki o ii~ d'U
giim ~ahp iifiirmektedir. «Hased eden» kavli de hayvana delalet ede
bilir. Qiinkii o, ba§kasma s1rf tamah nedeniyle kotii maksad ta§Imakta
dlr. 6zellikle yaratiklar aleminde bunlarm se~ilip sozkonusu edilmesi 
kottiliigiin en basit nedeni olmalarmdan dolay1d1r. (Kadi Beydavi, En
var'iit-Tenzil, VI, 608-609) 

«Diigiimlere iifiirenlerin §errinden. >> Bu iifiirenlerden maksad;, dost
luk bag1m koparan ve nefret duygulanm alevlendiren nemimeci (kovu
cu) ki§ilerdir. ifadenin ayet-i kerime'deki §ekilde varid olmasmm sebebi; 
§am yiice olan Allah'm, bu kovuculan istedikleri zaman ki§iyle e§i ara
smdaki sevgi bagtm ~ozmeye ~all§an sihirbazlara benzetmek istemesin
dendir. Nitekim onlar avam katmda baglar baglayarak bu vehmi uyan
dmrlar. Sonra baglad1klan bu diigiimlere iifiiriirler. Kanyla kocanm 
arasmdaki bagm ~oziilmesini _ ger~ekle§tirmek i<;:in baglad1klan bu dii
giimleri ~ozerler. 

Kovuculuk bir tiir biiyii de olabilir. Qiinkii kovuculuk gizli ve yalan 
bir nedenle iki dost arasmdaki sevgiyi dii~manhga donii§tiiriir. Nas1l 
gece; karanhg1 ile, yiiriiyenlerin yolunu §a§Irtlrsa kovucu da dostlarm 
vicdamm §a§Irtlr. Bu sebeple Allah Teala, !<Bast1rd1gl zaman karanhgm 
§errinden.» buyurduktan sonra: «Diigiimlere iifiirenlerin §errinden» bu
yuruyor. Bir ki§inin kovucularm §errinden korunma huslisunda ihtiyat
h davranmas1 kolay degildir. Qiinkii o, seninle ilgili olarak arkada§ma 
oyle §eyler anlatlr ki; sen onun ne dedigini, ne de diyebilecegini bilirsin. 
Hatta yamna geldiginde sana kendisini yalanlamana imkan blrakma
yacak §ekilde dostluk gosterisinde bulunur. Oyleyse seni kovucunun §er~ 
rinden koruyacak ve ona s1gmabilecegin yiice bir gii<;: gerekir ki bu, Al
lah'm giiciidiir. Burada Hz. Peygamber ile ilgili baz1 rivayetler nakledi
lir. Soylendigine gore; Peygambere Lebid ibn A'sam biiyii yapml§ ve 
biiyiisii etkisini gostermi§. Peygamber bir i§i yapmad1g1 halde yaplyor
mu§ gibi tahayyiil ediyormu§ veya yapmad1g1 bir §eyi yap1yormu§ gibi 
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gosteriyormu§. Nihayet Allah Teala ona bu biiyiiyii haber vermi~ ve o 
da kuyunun dibinden biiyii muskalanm <;tkararak bu dertten kurtul
mu§. Bunun iizerine bu sure nazil olmu§. ~iiphesiz ki biiyiiniin Hz. Pey
garnberde yapmadlg1 bir §eyi yaptyormm~ zanmna vardlracak derecede 
te'sirli olmas1, hastahklarm bedenlerdeki te'siri kabilinden veya baz1 
giinliik hallerde ortaya g1kan unutma ve yamlma tiiriinden bir hal de
gildir. Aksine bu akh etkiler, ruhu yakalar ki bu da mii§riklerin onu:q 
hakkmda soylemi§ olduklan sozii dogru ~1karma sonucunu dogurur. 
~oyle ki; mii§rikler onun igin: «Siz, ancak biiyiilenmi§ bir adama tabi 
oluyorsunuz» diyorlardL Onlara gore biiyiilenmi§ demek akh kan§ml§ 
ve olmayan §eyi oluyormu§ gibi hayal eden kimse demektir. Bu takdir
de peygambere vahiy gelmedigi halde vahiy geliyormu§ vehmi izafe 
edilebilir. 

Niibiivvetin ve niibiivvetin gereklerinin neler oldugunu bilmeyen 
birgok mukallidler dediler ki: Biiyiiniin peygamberin ruhunda etkili ol
duguna dair haber dogrudur ve buna inanmak gerekir. Bunu dogrula
mamak bid'atgilerin uydurmas1dlr. <;iinkii o, biiyiiyii inkar kabilinden
dir. Halbuki Kur'an, biiyiiniin sabit oldugunu bildirmi§tir. 

Saglam din ve apag1k gergek, mukallidin nazarmda nas1l bid'at olu
yor bir bak. Biz bu durumdan Allah'a Slgmmz. 0, biiyiiniin sabit oldu
guna dair Kur'an'dan delil getiriyor ve mii§pklerin peygambere iftira 
ettikleri biiyiiyii red sadedindeki Kur'an'm hiikmiinden yiiz geviriyor. 
Onu te'vil ediyor da bunu te'vil etmiyor. Halbuki mii§riklerin kasdetti
gi §ey gok ag1kbr. Onlar diyorlar ki: ~eytan Hz. Peygamberi aldat1yor. 
Onlara gore, §eytamn aldatmas1 sihir ge§itlerinden bir ge§it idi. Onlann 
iddialanna gore, Lebid'in biiyiisii peygamberin akhru ve idrakini kan§
tlrmi§tlr. 

inamlmas1 gereken §ey, Kur'an tarafmdan kesin olarak ifade edil
mi§ olan. §eydir. Allah'm kitab1, rna' sum olan peygamberden tevatiir yo
luyla gelmi§tir. Onun var sayd1gma inanmak ve reddettigine inanma
mak ge!ekir. Kur'an peygamberden biiyiiyii reddetmi§tir. Oyle ki pey
gamberle ilgili biiyiilenme halini, mii§riklerin ve peygamberin dii§man
lanmn bir sozii olarak ifade · etmi§ ve bu iddialarmdan dolayi onlan 
azarlami§br. Oyleyse peygamber kesinlikle biiyiilenmi§ birisi degildir. 
Bu konuyla ilgili hadise gelince -sahih oldugu varsaytlsa bile- ahad 
bir hadistir. Akaid konusunda ise ahad hadis esas almmaz. Peygambe
rin akh.nm biiyiiniin te'sirinden korunmu§ olduguna dair inang, inkan 
ancak kesiq bir delille miimkiin olabilecek bir inangt1r. Ve bu konuda 
zan ve tallminlere gore hiikiim yiiriitiilmez. Bize ahad tarik1yle. ula§ml§ 
olan hadis, sahih olarak kabul edenler igin dahi ancak zan peyda ede
bilir. Sahih olmad1gma dair delil getirenlere gbre ise bu, bir huccet ola
rak almamaz. Her haliikarda bizim bu hadisle ilgili mes'eleyi oldugu 
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gibi terkedip inan~Ianrmz1 alakadar eden bir hiikme mesned almama
rmz gerekir. Buna kar§Ihk kitabm hiikmiinii ve akli delili esas almarmz 
icabeder. 9iinkii · peygamberin aklmm kan§tmld1g1 -onlarm iddia et
tikleri gibi- dogru olursa; onun bu esnada kendisine teblig edilmemi§ 
olan bir §eyi teblig etmi§ ·olmasi veya kendisine indirilmemi§ olan bir 
§eyi indirilmi§ gibi gostermesi vehmi de dogru olur. Halbuki bunun 
ger~ek olmad1g1 a~1klamaYl dahi gerektirmeyecek kadar sarihtir. Kal
dl ki peygamberin biiyiilenmemi§ oldugunu soylemek, mutlak anlamda 
biiyiiyii reddetmeyi gerektirmez. Peygamberden ba§kasmm delilik yo
luyla biiyiilenmi§ olmas1 caiz olabilir, ama peygamberin biiyiilenmi§ ol
masi caiz olmaz: <;iinkii Allah, onu bundan korumu§tur. 

Carul dost ne kadar da zararh oluyor ve sevdigini sand1g1 ki§iye ne 
buyiik zararlar veriyor.Biz, Allah'm katmda riisvayhktan yine Allah'a 
Sigimnz. Biiyiiyii reddeden ki§inin bid'at~i olmas1 caiz degildir. <;iin
kti Allah Teala Bakara suresinde (ayet 285) mii'minlerin inanmas1 ge
reken §eyleri zikretmi§tir. Ve ba§ka ayetlerde de bu konu sozkonusu 
edilmi§tir. Keza miisliimamn, miisliiman olmas1 i~in inanmas1 gereken 
hus\lslar Kur'an-1 Kerim'de varid olmu§tur. Bu hus\lslar arasmda her 
milletten putperestlerin inand1g1 bi~imde biiyiiniirl varhgma ve ger~ek
le§ecegine inanmamn gerektigini bildiren hi~ bir hiikiim yoktur. Kald1 
kfsahih hadiste varid olan hiikiim, biiyii ogretmenin kiifiir oldugu §ek
lindedir. Oyleyse §eriat bizden halkm nezdinde sihir olarak bilinen ve 
bu ad1 alan §eye dikkatle bakmamamtzl istemektedir. Biiyiiniin zikri, 
Kur'an'da muhtelif yerlerde varid olmu§tur. Ancak bu ifadeden c kor
lerin anladlg1 manay1 anlamam1z gerekmez. Qiinkii liigatta sihir; bir 
§eyin ger~ek §eklini de~i§tirmek demektir. Nitekim Ferra, Mii'minun 
suresindeki ( ~J_r-'j l.)li ) kavline; nas1l dondiiriiliiyorsunuz? anla
rmm vermi§tir. Oyleyse dondiiriilme ve te'sir aym anlamadtr. 

Eger biz biiyii kelimesinden; ki§i ile e§inin arasm1 aytran §ey, ko
cayi kansmdan ve kanYI kocasmdan koparan fitne metodlanm an
larsak ne olur? Nitekim giiniimiizde bu hususta yaz1lm1§ kitablar, ve
rilmi§ dersler bulundugunu ve baz1 hiikumetlerce siyasi ajanlara yap
tmlmak istenen aynhk ve fitne taktiklerini ogreten ogrenim kurumla
n bulundugunu hocalarm pe§inde ko§uldugunu goriiyoruz. Ki§iyle e§i
nin zikredilmi§ olmas1 da temsili olabilir. Ve konuyu en kotii bi~imde 
anlatmak i~in boyle ifade edildigi dii§iiniilebilir. Yani o biiyiiciiler o de-

. rece kotii hile ve bozukluk yollanm ogretiyorlardt ki, bununla kanyla 
kocamn arasm1 ay1rmak miimkiin oluyordu. Ayetin seyrinin boyle an
la§Ilmasi engellenemez. ~eytanlarm zikredilmesi de bizim Allah'm insan
lard.an 8.§ag1hk miinat1klara §eytan adm1 vermi§ oldugunu anlamamtzi 
onlemez. Nitekim Allah ((~eytanlan ile ba§ba§a kalmca da ... >> (Bakara, 
14), «t§te boylece Biz, her peygambere insan ve cin §eytanlanm dii§man 

Tefsir, C. XV, 1.<' : 553 
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yapt1k. Onlardan kimi, kimini aldatmak i~in cA.zip sozler flSlldarlar.,, 
(En'am, 112) buyurmaktadlr. Firavun'un buyfu;u de bir tur hile idi. Bu 
sebeple Allah Teala: «Bir de ne gorsun; onlarm iple1i ve degnekleri bu
ytileri yiizunden kimdisine ger~ekten yiiruyorlarrm§· gibi geldi.ll buyur
mu§tur. (Taha, 66) Ama buytileri ile bunlan yiirutuyordu, dememi§tir. · 
Nitekim Yunus §byle der: Araplar; bu §eyden seni ahkoyan nedir? an-
lamina ( · !.!.~-.=- t. ) seni ne buyiiledi? derler. · 

Eger bu ki§iler gti<;lti olarak kitab1 gorebilseler ve arap dilini, akll 
sahibi konu§an insanlara yetecek derecede anlayabilselerdi; bu kottilugu 
i§lemezler ve islam'a bu lekeyi surmezlerdi. Bu surenin peygamberin 
buyiilenmi§ligi ile nazil oldugunun soylenmesi nas1l dogru olabilir? 
Qtinku bu sure Ata, Hasan, Cabir ve ibn Kureyb'in ibn Abbas'tan nak
lettigine gore; Mekke'de nazil olmu§tur. Onlarm iddia ettikleri buyii 
vak'as1 ise, Medine'de olmu§tur. Ne var ki olmaz §eyleri soylemeye all
§anlarla hi<; bit §ekilde konu§mak mtimkun olmaz. Gaytbtan ~lah'a Sl

gmmz. 

r: «Hased ettiginde hased edenlerin §errinden." Hased eden, hased 
edilenden nimetin yok olmasm1 temenni eder ve onda nimetlerin mev
cud olmasm1 istemez. Hased eden ki§i, k1Skandlg1 §eyi uygulaytp ve los-
kandlgi ki§ideki nimeti yok etmek i<;in ciddiyetle i§e koyuldugunda Al
lah'm yaratlklan i<;erisinde en <;ok eziyyet veren, en kotu vas1talara 
ba§vuran ki§idir. K1Skamlan ki§inin klSkanam memnun etmesi hi~ bir 
§ekilde mtimkun degildir. Onun tasavvur ettigi ve planladlg1 kottiliikle
ri durdurmaya da gucu yetmez. Oyleyse ondan yalmzca Allah'a s1g1m
labilir. Onun eziyyetini yok edecek, gayretini bo§a <;1karacak yalmz ve 
yalruz Allah'tlr. Allah, 'bizi hilekarlann hilesinden korusun, klSkan<;
larm kottilugunden muhafaza etsin. Allah en iyisini bilendir. (Muham
med Abduhu, el-A'mal'Ul-Kamile, V, Tefsir, 567-570)_} 

«De ki: Tanyerini agartaJ:l Rabba s1gmmm.11 Yokluk karanhgm1 
(a'dem) varhk nuruyla yaran Rabba. 0 (Rab), vucudu kendiliginden 
vacib olan ilk mebde'dir. Ve vucudunun kendiliginden vacib olU§U, ilk 
kas1dla _kasdedilmi§ olan huviyyetindeki mutlak haytrh olu§un la:~~lm
lanndandlr. Ondan sudur eden varhklann ilki O'nun kazas1 (hukmu) 
dlr. O'n (un htikmunde) asla kottiltik (§er) yoktur. Ancak ilk nurun 
uzerine panldamas1 neticesinde sakh kalan k1sm1 mtistesnad1r. Bu da 
huviyyetinden kaynaklanan mahiyyeti i<;in lazlm olan bulamkhktlr. 
Bundan sonra · sebeplerin birbiriyle <;at1§mas1 sonucu gerekli olan §erler 
dogar. ilk mtisebbib olmak nedeniyle O'nun htikmuntin ma'lullerine nu
fuz etmesi O'nun takdiridir ve 0, onlan bunun i<;in yaratrm§tlr. Bu se
beple Allah Teala; «Yaratlklarm §errinden" buyuruyor. Ve boylece §erri 
yaratlklar cephesine verip takdir ediyor. Qunku o §er, ancak takdir sa
hibi olan cisimlerden kayruiklamr. Aynca cisimle.r O'nun kazas1 (huk-
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mii) sonucu degil de kaderi sonucu oldugu ic;in ve cisimler ancak mad
dede meydana geldikleri ic;in, §errin kaynag1 bulunduklarmdan dolayt 
kac;1mlmaz olarak §erri yaratlklara iza.fe etmi§tir. 

Diger taraftan Allah Teala, «Tanyerini agartan>> diyerek infilak1 
yaratlklan ic;in laz1m olan §erden once zikretmi§tir. Tanyerinin agartil
masl demek olan infilak, varhk nurunun miimkin mahiyyetlere dagl
tllmasldlr. Zira infilak, yaratlklarl,p birbiri ic;in"laz1m olan §erden once
dir. Bu sebeple ilk maksadla hay1r kasdedilmi§, ikinci maksadla da §er 
meydana gelmi§tir. Bundan t;lkan netice §Udur: Varhk nuru ile a'dem 
karanhg1m yaran; 0 viicudu vacib oland1r. Kotiiliikler O'nun hiikmiin-1 
de (kaza) birinci derecede laz1m olmay1p ikinci derecede kaderi ic;in la
zlm olmu§tur. Bu sebeple de mahlukattan §er laz1m1 olanlara, tanyerini 
B.gartan Rabba s1gmmayt emretmi§ti!:.j 

Denilirse ki: Neden «Tanyerini agartan Rabn buyurdu da, «Tanye
rini agartan ilahn buyurmad1 veya ba§ka bir ifade kullanmad1? Denilir 
ki: Burada ilrnin gerc;eklerinden ince bir sm3akhdlr. ~oyle ki; Rab, ter
biye edilenin terbiye edicisidir. Terbiye edilen de hi<; bir §ekilde terbiye 
edenden miistagni olamaz. Anne ve babas1 tarafmdan terbiye edilen c;o
cuga bak. 0, terbiye edilen oldugu siirece terbiye edenden miistagni ola
bilir mi? Aynca miimkin mahiyyetler; ne varhgmm herhangi bir anm
da, ne de sabit oldugu hallerin herhangi birisinde ilk mebde'in feyzin
den miistagni olmad1klan i<;in; kac;1mlmaz olarak Rab lafz1 kullarulml§
tlr. ilah ta ooyledir. Qiinkii fiiller ilah olmas1 bak1mmdan ilaha muh
tac; degildir. ilah; ilah olmas1 bak1mmdan ibadete miistehaktlr. Terbi
ye edilen ibadete hak kazanma bak1mmdan makbUl olmaz. Oyleyse tan
yerinin agarmas1; mutlaka onu yaratan bir zatm ve etkili bir ·Rabbm 
bulunmas1ru gerektirir. Ama bu haliyle o bir ma'buda ihtiya<; duymaz. 

iyi bil ki; burada aynca bilimlerin ve i§lerin gizliliklerinden bir ba§
ka §eye daha i§aret vard1r. ~oyle ki; ( . ~\~1 .)_yJI o~l..t: .... ~l ) ke
limeleri liigat bak1mmdan ba§kasma s1gmmaktan ibarettir. Miicerred 
olarak ba§kasma s1gmmak emredildigine gore; bu, §Unu gostermekte~ 
dir: kemallerin elde edilmemesi, iyilikleri doguran ve yayan zata bagll 
bir ~es'eleden dolayt degil, onu kabul edici durumunda olana bagh bil 
sebepten dolay1d1r. Bu da kesinle§mi§ olan §U soziin ger<;ek oldugunu 
gosterir: Ne kemaller, ne de oolardan herhangi bir §ey ilk mebde' ta
rafmdan cimri davrarularak (klsilml§) degildir. Aksine hepsi (ondan) 
meydana gelmi§tir. Yalruzca isti'dad sahibi olarun alma yoniinii oraya 
yoneltmesine baglanmi§tlr. i§te soyleyenine salat ve selam olas1 pey
gamberin (§U hadisi ile) i§aret ettigi mana budur: «Dogrusu dehrinizin 
§U giinlerinde Rabb1ruzm rahmet nefhalarmdan esintileri vard1r. Uyarun 
ve onu yakalaym.» Boylece lutuf esintilerinin siirekli oldugunu, eksik
ligin onu alacak ki§ide bulundugunu belirtmi§tir. Bunun altmda deger~ 
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li kurallara ve one:qlli kaidelere bir uyan yatmaktachr. Ki, dii§fulme ha
linde bunlan elde etmek, miimkful olur. 

Allah Teala'nm «Bastlrdtgl zaman karanhgm §errinden.» kavline 
gelince; stgman; insarun ciiz'i nefsidir. Ve o, kader donu altmda kalan 
takdir sahiplerinin e§yada gerekli olan §erlerinden stgmmaktadlr. Ay
nca insan nefsinin cevherine zarar verme baklmmdan en etkili olan 
§eylerin ba§mda beden derisine giren §eyler gelir. Bu bir baktma onun 
arac1, ve bir baklma da iizerindeki yiikii olur. Binaenaleyh bir baktm
dan biitiiniiyle lehinde, bir baktmdan da biitiiniiyle aleyhinde olur. Ki 
bunlar canhhk gii<;leriyle, bitkisellik gii<;leridir. Canhhk gii<;leri karan
hkttr, kapahhktlr,· bularukltktlr. Sen, maddenin yokluk, kotiiliik ve ka
ranhk kaynag1 oldugunu biliyorsun. Stgman durumunda olan nat1k nef
se gelince; o, cevheri bakrmmdan saf, armmt§ madde bulamkltklarm
dan ve ilintilerinden uzak her tiirlii suretleri ve ger<;ekleri kabul edici 
olarak yaratllnn§tlr. Aynca o incelikler ve nurlar; hayal edici ve veh
medici canhhk gii<;lerinin, §ehvet, gazab gibi e§yaya dl§ardan giren ve 
yenilenen diger §eylerin etkisiyle yok olup gider. 0 halde bu karanhk da · 
yenilenmektedir. Nefsin cevheri <<bastlran karanllk» oldugu ve natlk 
nefsin cevherine en yakm olan §eyin o «bastlran ve kaplayan karanhk
lar» §eklini alarak bulandlgl i<;in bunun zikrini miiteaktben ondan da
ha genel olan bir §eyin zikrine yer verilmi§tir. Bastlran karanhktan or
taya <;tkan §erler; yaratlklarm §errine, ozel ve genelin birbiriyle i§tiraki 
§eklinde i§tirak ederler. Ne var ki bu ozel §eyin, nefsin karanllk olma
smdan ayncallg1 bulundugundan ka<;mtlmaz olarak onun zikredilmesi 
uygun dii§mii§tiir. Boylece nefiste onun kotiiliiklerin en biiyiiklerinden 
oldugu kesinle§tirilmek istenmi§ ve bu sebeple ondan uzakla§lp onunla 
i<;i<;e girmemek gerektigi onem (le belirtilmek istenmi§tir.) 

Allah Teala'run «Diigiimlere iifiirenlerin §errindem kavli ise (be
denin yonetimiyle) gorevlendirilmi§ olan nebati gii<;lere i§arettir. Zira 

'bitkisel gii<;ler, bedenin yonetilmesi, geli§mesi ve biiyiimesiyle gorevli
dirler. B~en, birbiriyle <;eki§en ve aynlmaya miisaid olan muhtelif un
surlann baglanmasmdan ortaya <;tkan bir bagchr. Beden <;eki§me du
rumunda olan unsurlarm birbirleriyle etkile§melerinden canl1 olmu§
tur. Ancak ona canllhgt soluyan (nefes) §ey, bitkisel gii<;tiir. Zira iifiir
me, bir §eyin cevherinin her yonden -uzunluk, geni§lik ve derinligi kas
dediyorum-· mikdanrun biiyiimesini saglayan nedendir. Geli§en ve 
beslenen cismin, anllchg1 gibi her yonden artmasmda etkili olan i§te bu 
gii<;lerdir. Geni§ligi, eni ve derinligi kasdediyorum. San'atlardan herhan
gi birinin bir yandan fazlallk vermesinin bir ba§ka yandan eksikligi ge
rektirmemesi imkans1zd1r. Sozgelimi demirci, bir demir par<;asrm ahp 
uzunluguna biiyiitmek isterse; elbette eninden ve yogunlugundan ek
siltmesi gerekecektir. Ya da ona ch§ardan yabanc1 ba§ka bir par<;ay1 ek-
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.Ierne geregini duyacaktlr. Bitkisel giiglere gelince; soluk (nefes)e muh
tagtirlar. Qiinkii nefes, besinin pargalarmm, beslenen cismin ig kls
mma sirayet etmesini saglar ve boylece besini o cismin benzeri kilar, or
ganlarm cevherinde ug cihetten (enine, uzunluguna, geni§ligine) artl§a 
neden olur. Oyleyse objeler igerisinde nebati giiglerin etkisine en gok 
benzeyen §eY soluk (nefes) tur. Qiinkii soluk bir §eyin §i§mesinin ne
denidir ve solunan §ey her yonden, aldugundan daha fazla bir olgiide 
biiyiir. Oyleyse ·dugiimlere iifiirenler; bitkisel giiglerdir. insan nefsi ile 
bitkisel gugler arasmda canl1hk guglerinin arac1hgi ile bir ili§ki bulun
dugundan, kagimlmaz alarak canhhk giigleri bitkisel giiglerden once 
zikrediltni§tir. " 

Ozet alarak nefsin cevherinde bu iki giiciin ger~ktirdi~i kotilliik, 
bedenin ili§kilerini kuvvetlendirir ve cevherine yara§an ve uygun gelen 
besinle beslenmesini saglar. Bu da gokler~ melekutunun ihatas1 ve ebe
di naki§larla · naki§lanmasidir. 

Allah' Teala'mn «Hased ettiginde, hased edenlerin §errinden_» so
ziinden beden ile beden giiglerinin hepsi ve nefis arasmda meydana ge
len tarti§ma kasdedilmi§tir. (Allah Teala) once beslenmenin gerektirdigi 
(sanucu alan) kotfiliiklere i§aret ettikten sanra bunun a«;Iklanmasmi 
gostererek canhhk giiglerinin Iaz1rm (sanucu) olan §erleri ag1klamaya 
ba§hyar. Sanra bitkisel giiglere gegiyar, sanra bir ba§ka §ey alarak iki 
giiciiniin bulunmasi, anunla nefis arasmda bir ba§ka (tiirden) c;eki§
me almasi nedeniyle bedenden sozediyar. Bu c;eki§me; niell§ei Ademle l 
iblis arasmdaki (c;eki~me alan) kiSkanghktlr. Bu derdin devas1, yine ~ 
dan ilk mebde'e s1gmmaktlr. · . 

Bu sure §errin -ilahi hiikme nas1l girdigini ve bunun kendiliginden 
degil arazi alarak kasdedilmi§ aldugunu, in.sall nefsi baklrmndan kotii
liiklerin menba1mn canhhk guc;leri, bitkisel giic;ler ve bedenin ili§kileri 
oldugunu ve bunun insan iizerinde bir yiik ve vebal oldugunu goster
mektedir. Oyleyse nefis bundan yiiz c;evirdigi durumlarda c;ak iyi ol
maktad.Ir. Bizzat veya her tiirlii hallerdeki ili§kileri bakimmdan ondan 
aynlacak olursa; bu aynlma ile c;ak biiyiik zevk elde edecektir. Allah, 
bize tam ·tecerrudu ve kamil teelliihu (tanrmm ahlakl ile ahlaklanma
YI) ihsan etsin. Peygamber Muhammed (a.s.) ve onun temiz ailesi hak
kl ~~in. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsftstur. Salat da pey
gambere aline ve hepsine mahsftstur. (ibn Sina; Tefsiru Suret'il Felak. 
Nuruosmaniye Kiitiiphanesi, 4894 no'lu yazma niishadan) . 

. Bu iki surenin tefsirine giri§meden once iki ooliimiin anlatllmasi 
gerekir: 

Birinci bOliim: Baz1 ariflerin; bu iki sureyi c;ok garib bic;imde tef
sirettiklerini i§ittim. Derler ki: Allah Teala ihlas sfuesinde illUhiyyet 
konusunu ac;;Ikladiktan sonra hemen ardmdan bu surede mahlukatm 
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mertebelerini a~1klamaya ba§larm§tlr. Once «De ki: Tanyerini agartan 
Rabba s1gmmm.» buyurmu§tur. Zira yokluk karanhg1, sonsuzdur. Hak 
stibhanehu ve Teala bu karanhg1 tekvin, icad ve ibda' m1ru ile yanp ~~
karml§tlr. Bunun i~in de: «De· ki: Tanyerini agartan Rabba s1grmnm.» 
buyurmu§tur. Ardmdan: «Yaratlklarm §errinden» buyurmaktadlr. Bu
radaki a~1klama §ekli §Oyledir: Mtimktinler alemi iki klSma aynhr: Bir 
k1sm1 emir alemi, diger k1srm da halk alemidir. Nitekim Allah Teala: 
<<Bilin ki; yaratma da emir de O'nundur.>> (A'raf, 54) buyurmaktadir. 
Emir alemi; tamamen Slrf haYJrdlr. ~erlerden ve afetlerden uzaktlr. 
Halk alemi ise; cisimler ve cisme aid olan §eylerin alemidir. Kottiltikler 
bu alemde meydana gelir. Cisimler ve cisimlerle ilgili olan §eyler alemi
ne, halk alemi denmesinin sebebi; buradaki halkm, takdir manasma 
gelmesindendir. Mikdar cismin ilintilerindendir. Durum bOyle olunca 
ka~m1lmaz olarak; a'dem denizinin karanhkHmm cisimler ve cisme aid 
olan §eyler aleminden ibaret bulunan halk aleminde meydana gelen ko
ttiltiklerden varhk ve ibda' nuru ile yanp <;1karan Rabba s1g1mnm, de
nilmi§tir. Aynca cisimlerin ya esiri veya. unsuri oldugu a~1ktlr. Esiri 
cisimler iyiliklerle doludur. <;tinkti onda, dtizensizlik ve tutars1zhklar 
yoktur. Nitekim Allah Teala Mtilk suresinde : ((Sen, Rahman'm yaratma
smda bir dtizensizlik bulamazsm. Goztinti ~evir de bak, bir aksakhk go
rebilir misin?» (Mtilk, 3) buyurmaktad1r. Unsuri cisimlere gelince, bun
lar ya katl maddeler, ya bitkiler veya canhlardan olu§ur. Katl maddeler 
her ttirlti nefsani gti<;lerden yoksundur, saf karanllk i<;erisindedir, ay
dmhktan iz yoktur. l§te Allah Teala'mn: «Bastlrd1g1 zaman karanhgm 
§errinden.» kavliyle kasdedilen mana budur. Bitkisel unsurlara gelince; 
bunlar da uzunluguna, geni§ligine ve derinligine btiytimeyi saglayan 
bitkisel beslenme gtictidtir. Bu bitki.sel gti<;ler, sanki ti<; dtigtime tiftirtilen 
nefes gibidir. Canhhk unsuruna gelince; canhhk gti~leri dl§ duyularla, 
i~ duyulardan, §ehvet ve gazabdan olu§maktadlr. Btittin bunlar ise in
san ruhunu kalb alemine kap1lmaya, celal sahibi Allah'm kudsiyetiyle 
me§gul olmaya engel te§kil ederler. i§te Allah Teala'mn: ((Dtigtimlere 
tiftirenlerin §errinden.» kavli ile kasdedilen budur. Bu mertebeden son
ra stifliler ale'minde insan nefsinden ba§kasl kalmamaktadlr. Sigman in
san nefsidir. Kendisinden s1gmilan olmad1g1 i<;in ka<;rmlmaz olarak bu 
sure son bulmu§tur. Ve bunun ardlndaki surede de insan nefesinin ge
li§me basamaklanmn mertebe ve dereceleri a<;Iklanrm§tlr. insan nefsi 
f1trat1mn ash i'tibanyla Allah'm bilgisinin ve sevgisinin nakl§lanmasma 
elveri§li bir yap1dad1r. Ancak nefis ba§langi<;ta bu ktilli bilgilerden yok-

. sun bulunur. Bilahare ikinci basamakta insan nefsinde fikri bilinmez
liklerin a~1khga <;Ikanlmasma yard1mc1 olabilecek bedihi prensiblerin 
bilgileri olu§ur. Neticede bu fikri bilinmezlikler kuvveden fiile ula§lr . 
.Allah Teala'mn : <<De ki : insanlann Rabbma s1gm1rrm.» kavli, insan 
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nefsinin mertebelerinden birinci mertebeye i§arettir: Yani k~zamlarak 
ve kendiliginden elde edilen bilimlerin hepsinden yoksun olina halini 
gostermektedir. Bu mertebede nefis, kendisini terbiye edecek bir terbi
yeciye ve bedihi · bilgilerle siisleyecek bir donat1c1ya muhta~tlr. Sonra 
ikinci mertebeye, yani bu bedihi bilgilerin elde edili§iyle birlikte fikri 
bilimlerin a~Ikhk kazanmasma gec;i§i saglayacak melekenin elde edili§ 
basamagma i§aret edilmektedir. i§te Allah Teala'nm «insanlarm mali
kme>> kavliyle kasdedilen budur. Sonra ii~iincii basamak gelir. Bu, fikri. 
bilimlerin kuvveden fiile ~Ikmas1yla birlikte nefiste meydana gelen tam 
kemaldir ki Allah Teala'mn: «insanlarm Tannsma» kavlinden kasdedi
len budur. Sanki Hak Teala kendi zatim, insan nefsinin basamaklarm
dan her bir basamaga gore uygun olan niteliklerle nitelemektedir. Daha 
sonra: «0 sinsi §eytamn §errinden» buyurmaktadir ki bununla vehmedi
ci giic; kasdedilmi§tir. Vehmedici giice, ~insi §eytan isminin verilmesi, 
ak1l ve vehmin baz1 onciillerin kabuliinde birbirine yardimci olmalan 
ve i§ sonuca yonelince aklm sonuca destek olup vehmin onu sinsice geri 
~evirerek sonucu kabulden ahkoymasmdan dolay1d1r. Bu sebeple veh
medici giice, sinsi §eytan ad1 verilmi§tir. Sonra Hak Siibhanehu ve Teala 
bu sinsi §eytamn ak1l iizerinde biiyiik zaran oldugunu a~1klamakta ve 
bundan uzakla§tlgl zamanlar111 ~ok az oldugunu belirtmektedir. Sanki 
Hak Siibhanehu ve Teala bu surede de be§er ruhunun mertebelerini . 
ac;Iklami§ ve onu dii§manlarma kar~1 uyarmi§, ak1lla vehim arasmdaki 
farkhllga dikkatini ~ekmi§ gibidir. i§te buras1 insan nefsinin mertebe
lerinin son derecesidir ki ka~milmaz olarak Kur'an-1 Kerim ve Furkan-1 
Azim bununla son bulmu§tur. 

ikinci fasll. Bu surenin niizul sebebi hakkmda birka~ vecih zikre
dilmi§tir: a- Rivayete gore Hz. Cebrail Rasulullah'a gelerek; cinlerden 
bir ifrit sana hile yap1yor, yatagma uzand1gmda Felak ve Nas surele
rini oku, demi§. b -::- Allah Teala bu iki sureyi gozden korunma olmas1 
ic;in indirmi§tir. Said ibn Miiseyyeb'den nakl·edilir ki; Kurey§'liler ken
di aralannda: Gelin Muhammed'e vanp, ona dertlenelim ve kendisinden 
yardim isteyelim, dediler. Rasulullah'a gelip; senin pazun ne kad3.r giic
lii, belin ne kadar saglam, yiiziin ne kadar ak? dediler. Bunun iizerine 
Allah Teala Felak ve N~ surelerini indirdi . c - Bu ii~iincii gorii§ mii
fessirlerin cumhurunun gorii§iidiir ki buna gore; Yahudilerden Lebid 
ibn A'sam Hz. Peygambere biiyii yaparak bir ipe on diigiim ~almi§ ve 
Zervan denilen kuyunun dibine gommti§. Bunun tizerine Rasulullah 
(s.a.) hastalanmi§ ve ti~ gece hastahg1 §iddetlenmi§. Bu sebeple Felak 
ve Nas sureleri indirilmi§. Sonra Cebrail ona btiyiintin yerini haber ver
mi§, Rasulullah da Hz. Ali'yi ve Talha'y1 gonderip btiyiiyti geiirtmi§. 
Cebrail gelip Hz. Peygambere demi§ ki: Bir diigiimii ~oz ve bir ayPt oku. 
0 da boyle yapml§. Ve Rasulullah (s.a .) her ayeti okudukc;a bir dtigiim 
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~oztilmii§, boylece kendinde hafiflik ve rahat duymaya ba§larm§. 
iyi bil ki; Mu'tezile biitiiniiyle bunu reddetmi§lerdir. Kadi bu ri

vayetin batll oldugunu sayler. Ve der ki: Bu rivayetin sahih oldugunu 
sbylemek nasll miimkiin olabilir? Allah Teala: «Allah; seni insanlardan 

I korur.n (Maide, 67) ve <<Biiyiicii yaptlgi §eyden dolaYI asia ba§anya ula
~z." (Taha, 69) buyurmaktadir. Aynca bu rivayetin caiz gortilmesi 
peygamberligi yaralamaya sebep olur. ~oyle ki bu rivayet sahih olursa, 
biiyiictilerin biitiin peygamberlere ve salih ki§ilere zarar verebilmeleri 
gerekir. Ve kendileri ic;in biiyiik bir miilk kazanma imkaru saglar. Bii
tiin bunlar ise batlldir. Aynca kafirler, Hz. Peygamberi; biiyiilenmi§tir, 
diyerek kiruyorlardi. Eger bu vak'a dogru c;1kacak olursa, kafirlerin dog
ru soylemi§ olmalan gerekir. Bu da Hz. Peygamber ic;in bir eksiklik 
olur. Bilindigi gibi bu caiz degildir. Ehl-i siinnet mensublan dediler ki: 
Bu kiSSa nakil ehlinin hepsinin yarunda sahih goriilmii§tiir. Bu husfu;
la ilgili izah tarzlan hakkmda Bakara suresinde &ozedilmi§ti. Kadi'nin; 
«kafirler Hz. Peygamberi; biiyiilenmi§tir, diyerek kiruyorlardi, eger bu 
olay olmu§Sa kafirlerin bu soziiniin dogrulanmasi icabeder_,, §eklindeki 
soziiniin cevab1 §Oyledir: Kafirler, peygamberin biiyiilenmi§ ve deli ol
dugunu, biiyii aracihgiyla akhrun giderildigini iddia ediyorlardi. Bun
dan dolaYI, peygamberin kendilerinin dinlerini b1ra~§ oldugunu soy
liiyorlardi. Peygamberin bedeninde hissettigi bir ac1 ile biiyiilennii§ ol
masi mes'elesine gelince; bunu inkar eden hie; bir kimse t;Ikmarm§tlr. 
Kisacasi Allah Teala peygambere ne §eytan, ne insan, ne de cinlerden 
dini, §eriatl ve niibiivveti ile ilgili olarak eziyet veren hie; bir yarat1g1 
musallat etmemi§tir. Ama bedenine zarar vermeye gelince; bu, uzak 
bir ihtimal say1lmaz. Bu meseleyle ilgili soziin tamarru Bakara suresin
de gec;mi§ti. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, XXXII, 186-188) 

----~----~~oo----------
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(Medine'de nAzil olmll§tur.) 
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Rahman ve Rahim olan Allah'm adlyla. 

1- De ki: insanlann Rabb1na sigirurrm, 
2 - 1nsanlann malikine, . 
3 - !nsanlann Tannsma, 
4 - 0 sinsi ~eytan1n ~errinden. 
5- Ki o, insanlarm kalblerine hep vesvese verir. 
6 ·- Gerek cinlerden, gerek insanlardan. 

B~ ·u~ s1fat Aziz ve Celil olan Rabbm s1fatlanndanchr. Bunlar Ru- l 
bubiyyet, mtilk ve ilahllk s1fatlanchr. o, her §eyin Rabbi, maliki ve ila
hidlr. Btittin e§ya O'nun yaratlgichr, kulu ve kolesidir. Allah Teala ken
disine s1gmanlarm, o sinsi §eytamn §errinden bu sifatlarla sigmmalari
m emretmektedir. Bu §eytan, insanlann tizerine gorevlendirilmi§ olan 
§eytandir. Ademogullannda er:Kesin kendisine kotilltigti ho§ goster!m -- ~ ---.-- - - - - ·-
~ ~a~as1ru bo§~ ~1karmas1m isteyen bir arkada§l var~. Ancak ma'-

----
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~n - d1 1~ Allah onlan korumu~tur. Sahih bir hadiste 
irtilir ki: Sizden her birinizin muhakkak bir arkada~l gorevlendiril

Illi.itir. Sende mi ey Allah'm Rasulu? dediklerinde; evet ancak Allah, 
ona kar§l beni desteklemi§ ve o teslim olmu§tur. ~laYJ.SJYla.. bana-yal:_ 

\ ruzca hayn emreder demi§tir. ahih ha IS e Enes'ten nakledilir kt; Hz. 
e z. Peygamberi 1' ikafta iken ziyaret etmi§. Rasulullah (s.a.) 

geceleyin onu evine goturmek uzere kendisiyle beraber i'tika.ftan ~lk
IDI§, ansar'dan iki ki§iyle kar§Ila§ml§lar. Onlar Rasulullah'l gor'iince, hlz
llca ko§mU§lar. Rasulullah (s.a.); yava§laym bu Huyey k1z1 Safiyye'dir, 
demi§. Onlar; subhanallah, ey Allah'm Rasulu demi§ler de, RasUlullah 
(s.a.) buyurmU§ ki: ~eytan ademoglunda katyn akl§l gibi akar. Ben, si
zin kalbinize bir §ey atmasmdan korktum veya; bir §err atmasmdan, 
demi tir. 

Hafiz Ebu Ya'la el-Mavs11i der ki: Bize Muhammed ibn Bahr .. . 
Enes ibn Malik'ten nakletti ki; Ras}llullah (s.a.) §oyle buyurmu§: ~ey
tan burnunu ademoglunun kalbinin uzerine koyar. 0, zikrederse geriye 
ka~ar. Allah'1 unutursa onun kalbini kapar. i§te Allah Teala'nm «0 
sinsi §eytarun §errinden» kavlinin manas1 budur. Bu haber garibtir 

· am Ahmed ibn Hanbel der ki: BizeMuhammed ibn Ca'fer, Aslm'-
dan nakletti ki, o; Ebu Temime'nin, peygamberin terkisinde bulunan 
birinden §Oyle bir hadis naklettigini duydum, demi§tir : Rasftlullah'm J 
merkebi on kere amrd1 da, ben; kahrolsun §eytan, dedim. Rasulullah 
(s.a.) buyurdu ki: Kahrolsun §eytan deme, ~'iinku sen kahrolsun §eytan, 
dediginde, a buyuklenir ve; gucumle anu yendim, der. Allah'm adlyla, 
dediginde, o ku~Ulur, E:m sanunda bir sinek kadar alur. Bu hadisin nak
linde Ahmed ibn Hanbel munferid kalQU§tlr. Bunun isnadl saglam ve 
kuvvetlidir:Ne bu hadis kalb Allah'1 arunca, §eytamn ku~Ulup yenilece
gini gostermektedir YAllah'm ad1m anmaymca §eytan buy'iir ve kalbi ta
mamen emrine ahr. r 

mam Ahmed ibn Hanbel dedi ki: Bize Ebu Bekr el-Hanefi ... Ebu 
Hureyre'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle demi§: Sizden biriniz 
mescidde bulununca §eytan ana gelir ve insamn hayvaruru ak§amasl 
gibl, anu ak§aytp durur. insan durunca ana yulanru ge~irir. Veya ana 
dagru egilir. Ebu Hureyre dedi ki: Siz bunu gorftyarsunuz. i§te a egik 
alan, bir yana yatmi§ gibi alur. Kalb de aym §ekilde Allah'1 anmaz. Yu
varlanan ise agz1m a~IDI§tlr. Aziz ve Celil alan Allah'1 zikretmez. Bu ha-
disin rivayetinde Ahmed ibn Hanbel munferid kalml§tlr. . 

Said ibn Cubeyr, ibn Abbas'm «0 sinsi §eytamn §errinden» kavli 
hakklnda §Oyle dedigini bildirir: ~eytan ademaglunun kalbinin' uzerine 
basmi§tlr. Ademaglu Allah'l unutur, gafil alursa anu aldatlr. Ama Al
lah-'1 anarsa anu b1rak1r. Mucahid ve Katade de bOyle demi§lerdir. Mu'
temir ibn SUleyman da babas1 SUleyman'm §oyle dedigini nakleder: Ba-

- N 

n 
d 
il 
a: 
dl 
la 

gt 
SE 

iii 
la 
§€ 

dt 
tg 
sc 
11 
Zt 

di 
m 
E: 
B1 
E1 
K• 

' di 
dl 
R1 
hf 
ki 
ge 
su 
R~ 

yu 
lal 

AJ 
du 
de 



Na.s, 1-6} HADtsLERLE KuR'AN-1 KERtM TEFStRt 8827 

na anlat1ldl. ki; §eytan veya vesveseci, ademoglunun kalbine huztinlu 
veya ~vinc;liyken uftirur. Ama ademoglu Allah'l anarsa o ka<;ar. 

;- Avfi, ibn A;bbas'tan nakleder ki: ( v--.!,-.,,11 ) kelimesinden mak.J 
~ad, §eytandlr. Insana emreder. itaat edilirse allkoyar. 

«Ki o, insanlarm gogtislerine hep vesvese verir.» Bu ifadenin met
ninden a<;Ik<;a anla§lldlgl gibi, yalmzca ademogullanna ffil mahsfrs Ol
dugu, yoksa ademogullanyla cinler ic;in mti§terek mi oldugu konusunda 
iki farkh gorti§ vardlr. Genellikle insan lafzm1, daha c;ok kullaruldlgi 
anlama girdirirler. ibn Cerir Taberi der ki: Cinler hakkmda <;ia cinler
den erkekler lafz1 kullarulmi§tlr ki bu ifade onlara insan lafzmm kul: 
lanilmasiru engellemez. 

«Gerek cinlerden, gerek insanlardan.>> Bu ifade, «Ki o, insanlarm 
gogtislerine hep vesvese verir.» kavlinin a<;1klanmas1 niteligindedir. Bu 
sebeble arkasmdan «Gerek cinlerden, gerek insanlardan.» denmi§tir. Bu, 
ikinci gorti§ti takviye eder. Denildi ki: «Gerek cinlerden, gerek insan
lardan» kavli, insanlarm gogtislerine vesvese veren insan ve cinlerden 
§eytanm a<;1klamas1 niteligindedir. Nitekim Allah Teala En'am suresin-[ 
de §oyle buyurur: «i§te boylece Biz, her peygambere insan ve cin §ey
tanlanm dti§man yaptlk. Onlardan kimi, kimini aldatmak i<;in cazib 
sozler fiSlldarlar. Eger Rabbm dileseydi; bunu yapamazlardl.» (En'am, I 

112) Nitekim imam Ahmed ibn Hanbel de der ki: Bize Veki' .. . Ebu 
Zerr'in §Oyle dedigini bildirdi: Ben, mescidde iken Rasulullah'm yaruna 
vard1m ve oturduin. Rasulullah; ey Ebu Zerr, namazm1 klldln m1? de
di. Ben; hay1r, dedim. Oyleyse kalk namazm1 k1l, dedi. Kalkt1m namaZI
rm klld1m, sonra oturdum. Bunun uzerine Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: l 
Ey Ebu Zerr ,insandan ve cinden §eytanlarm §errinden Allah'a s1gm. 
Ben dedim ki: Ey Allah'm Rasulu; insanlann da §eytanlan var rm? 
Evet, dedi. Ben dedim ki: Ey Allah'm Rasulu ya namaz? buyurdu ki: 
K:onulan emirlerin en haytrhs1d1r. Dileyen az, dileyen <;ok kllar. Ben de
dim ki: Ey Allah'm Rasulti; ya orU<;? Buyurdu ki: Kar§Ihgt olan bir farz
dlr. Ve Allah katmda daha fazlas1 vard1r. Ben dedim ki: Ey Allah'm 
Rasulu; ya sadaka? Buyurdu ki: Kat kattlr. Ben dedim ki; hangisi da
ha afdald1r? Buyurdu ki: Az iken vermeye <;abalamak veya gizlice fa
kire vermek. Ben dedim ki: Ey Allah'm RasUlu; peygamberlerden once 
geleni hangisiydi? Buyurdu ki: Adem'di. Ben dedim ki: Ey Allah'm Ra
sUlu; o nebi miydi? Evet. Konu§ulmu§ bir nebiydi, dedi. Ey Allah'm 
Rasulu, ra.suller ka<; tanedir? dedim. Buyurdu ki : Uc; yuz §U kadar. Bu
ytik bir topluluk. Bir seferinde de on be§ demi§ti. Ben dedim ki: Ey Al
lah'm Ra.sulu; sana indirilenlerin en buyugu hangisidir? Buyurdu ki: 
Ayet el-Kiirsi'dir. «Allah, O'ndan ba§ka ilah yoktur, Hayy ve Kayyfun'
dur ... ) Bu hadisi Nesei de Ebu Orner ed-Drme§ld kanahyla ... Ebu Zerr'
den nakleder. Bu hadisi Ebu Hatim ibn Hibban, Sahih'inde bir ba§ka \ 
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yoldan ve ger~ekten uzun olan bir ba§ka ifade ile tahric eder. Allah en 
iyisini bilendir. 

i:mam Ahmed ibn Hanbel dedi ki: Bize Veki' . .. Abdullah ibn Ab~ 
bas'tan nakletti ki; adamm biri -Rasulullah'a gelip §oyle demi§: Ey Al
lah'm Rasulii; ben kendi kendime bir §eyler soyliiyorum ki onlarl soyle
mek beniin ic;in gokten d~mekten daha iyidir. Rasulullah (s.a.) _buyur
·mu§ ki: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hamdolsun o Allah'a ki; vesvese
cilerin hilesini ba§lanna dondiirmii§ttir. Bu rivayeti Ebu Davud ve Ne
sei de Mansurdan naklederler. Nesei aynca A'me§'in ismini de verir ve 
her iki rivayet te Zerr ibn Abdullah'tan menkuldur. 

· r:-:- ~aru aziz, celali yiice, isimleri mukaddes olan ve kendisinden. ba§ka 
1 i18h bulunmayarun <<De ki: insanlarm Rabb1na s1g1runm. insanlarm 

malikine, insanlann TanrlSma.» sozii (konusunda) biz, Rabbl (OlU§Un) 
terbiyeden ibaret oldugunu soylemi§tik. Terbiye ise, mizacm diizeltilme
sine i§arettir. <;iinkii insan, kendisi ic;in haz1rlanrm§ bir beden olmadlk
~a var olamaz. Bedenin haz1rlanmas1 ise ancak ince bir terbiye, ince bir 
kan§lm ile meydana gelir ki aklllar onu (bilmekten) aciz kahrlar. i§te 
Allah Teala'run ((Onu yap1p ruhumdan . iifledigimde.» (Hicr, 29) sozil 
ile kasdedilen budur. Oyleyse (bunun) ilk basama~, mizacm · diizeltile
rek terqiye edilmesidiU 

Allah Teala'run belirli bir insana lutfettigi nimetlerin ba§mda, 
onun mizacrm diizelterek terbiye etmesi gelir. (Mizacm diizeltilmesi 
§eklindeki terbiyeden) sonra bask1 (yapma) ve hakim olarak terbiye 
etmesi gelir. Bu da ona, natlk nefis vererek (feyz), arasmda; hayal et
me, vehmetme, hissetme giiciiniin bulundugu, dii§iinme hatlrlama, 
duyma, gorme, koklama, tad alma, dokunma, §ehvet, gazab ve cinsel 
birle§me, ayrlCa kaslan k1m1ldatan muharrik giic;ler • .ve besleyici giic; 
ile onun §U'belerinden olu§an, tutucu, c;ekici, hazmedici ve itici giic;ler
den (toplarmndan meydana gelen) bitkisel giic;ler; dogurucu ve geli§ti
rici giic;lerin bulundugu organlar halk etmesidir. K1Sacas1, fiilleri farkl1, 
ili§kileri ayr1, kaynaklan dagm1k olmakla birlikte kamil ve degerli, ru
haru nat1k nefsin yonetimi altma verilmi§ olan bitkisel ve canhhk giic;
lerini lutfetmi§tir. Once mizac1 diizeltmi§, ikinci olarak onu nefsin em
ri altma vermi§tir. Bu sebeple o, mutlak hiikfundar durumundad1r. Be
denin yonetimini nefse teslim etmek onun elindedir. <;iinkii malik olan 
kimse; hem miilk sahibi olur, hem de miilk sahibi kllar. Bundan sonra 
nefis cevheri itibanyla o a.ynlan ilkelerle birle§me i§tiyakl duyar. Onun 
yaklnl1k sergileri iizerinde egilme, huzuruna koyulma, onu gozleyerek 
sevinme, ona yakla§atak iinsiyyet elde etme ister. Bu istek insarun ta
biatmda olu§mU§ olan insan f1tratmda vardlr. Ve bu istek onu kendi
sine kudsal §eylerden feyizler saglamak iizere siirekli o ilkelere yalvar
ma istek ve ara§tlrmasma sevkeder. E·~er onun akh; bilmeleke ak1l sa-
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hibi ise, akli veya intikali hareketler aracillgiyla bunu ister, ya da ba
tmi gu~lerden yardim dileyip onlarm suretlerini ve manalarmi kan§tl
rarak ve feyzi kabule elveri§li kilacak turden hareketlerle elde eder. Bu
ttin bunlar ise ondan bu ilkeiere donti§mti§ olan ifadelerdir ki; nefis bu 
derecede ibadet eden durumda bulunsun ve o ilkelerde ibadet edilen 
durumunda olsun ve tanr1 da ibadet edilenin kendisi olsun. Oyleyse bu 
ilkelerin her vakte gore isimleri bulunmaktadir. Birinci isim mizacm 
olU§una goredir ki bu Rabd1r. ikinci isim nefsin suduruna (feyz) gore
dir ki bu meliktir. U~tincu isim nefsin arzusuna goredir ki bu ilaht1r. · 
Burada ilkelerle nefisler arasmdaki ili§ki turlerinin basamaklan son bu
lur ve bu suretleri veren ve ay ktiresinin altmda bulunanlan yoneten 
ilkedir. 

Birinci surede ilk mebde'e Slgmllmasi· a~1kland1gmdan -ki bu ilk . 
mebde' varhgm ilkesi olan infilakm (tanyerinin agartllmasmm ve par
~alanmasmm) mebde'idir- orada §errin ilahi takdire nas1I girdigi 
a~Iklandiktan sonra, bu surede de suretleri veren yakm mebde'e sigm
ma §eklini ve derecelerini a~Iklarm§tlr. 

((0 sinsi §eytamn §errinden.» ( . (,}""~)! _ ) vesvese veren gu~tur 
ve bu hayvani nefsi kullamr olmas1 nedeniyle hayal edici gu~tur. Ayn
ca onun hareketi tersine olur. <;uriku nefis onu mufank mebde'lere dog
ru yoneltmi§tir. Hayal edici gu~. onu madde ve maddeyle me§gul ol
ma ve ilgilenmeye dogru ~ekince bu guc,: aksine hareket etme konusun
da direnir ve insan nefsini aksine c,:eker.Ve boylece de o Hannas olur. 

(<Ki o, insanlann gogtislerine hep vesvese verir.>> Hayal edici gu~ 
olan Hannas, nefsin ilk ad1m1 olan gogtislere vesvese verir. Qtinku sa
bit oldugu gibi insan nefsine ilk ili§en §ey kalbtir. Kalb vas1tas1yla kuv
vetler diger organlara yaYihr. Oyleyse vesvesenin etkisi oncelikle gogtis
leredir. 

Sonra Allah Teala buyuruyor ki: «Gerek cinlerden, gerek insanlar
dan.» Cin saklanma, insan ise unsiyyet kesbetniedir. Saklanan §eyler, 
ac,:1k ve gizli duyulard1r. Akhn bu iki surenin anlamlari konusunda ula§
tlgl mertebe budur. Ancak hikmetlerinin hakikatlru, Slrlanrun ayetleri
ni en iyi bilen Allah Teala'd1r. Allah bizi buna ehil olanlardan kllsm. 
(ibn Sina, Tefsiru Suret'in Nas Nuruosmaniye Kutuphanesi, 4894 no'lu 
yazma ntishadan). 

NAS SURESiNiN SONU 
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Hamd ve minnet Allah'a mahsU.stur. Hamd, alemlerin Rabb1 olan 
Allah'ad.J,r. Salat ve selam da Efendimiz Muhammed'e, onun ailesine, 
ashabma ve hepsine olsun. Allah, biittin sahabelerden raz1 olsun. Allah 
bize yeter, 0 lie giizel Vekil'dir. Bu tefsirin bitirili!}i; 825 senesinin Cii
mad el-'Olasmm onuncu giiniiyd,ii. Hamd yalruz ve yalruz Allah'a mah
sllstur. 

iBN KESiR TEFSiRi'NiN SONU 



Hamd olsun, "iilemlerin Rabb1 olan" Allah 'a. 
Saliit olsun, "iilemlere rahmet olarak gonderilmi~" 

bulunan RasUlullah 'a. 
Seliim olsun, onun davetini cihiina yay an aline, as

hiibma ve klyiimete degin izinden giden mii 'minlere. 
Degerli okuyucu, 
"Alemlere §ifa ve rahmet olarak" indirilmi§ bu

lunan yiice kitab1m1zm, en sahlh kay11aklara dayah 
olarak biiyiik islam alimi ibn Kesir tarafmdan yapil
mi§ alan tefsiri bu cild ile birlikte son bulmaktadu. 

Ne var ki ilk cildini ne§rederken de belirttigimiz 
gibi, bu iinlii rivayet tefsirinden giiniimiiz 
Miisliiman-Turk okuyucusunun daha fazla yararlan
masmi saglamak ic;in, ·Onuba§langicmdan bugiine ka
dar yaz1lm1§ olan diger tefsirlerle de zenginle§tirmeye 
c;ah§tlk. Aynca ba§tarafma Kur'an ve tefsir ilimleriyle 
ilgili bilinmesi gerekli §eyleri ac;1klayan bir "Giri§" 
cildi ilave ettik. 

Takdir edilecektir ki, 10.000 sayfay1 bulan boy
le biiyiik bir eserden istenildigi anda bilgi elde edi
nilmesi c;ok zor olacakhr. Bu nedenle, 16.cilt olarak 
modern metodlan da kullamp en kolay yararlanma 
imkam saglayacak c;ok yonlii fihrist ve indeksler cil
di hazulami§ bulunuyoruz. Aynca bu cildde eserle
rini okudugumuz miifessirlerle ilgili bilgiler veren 
"Tefsir Tarihi" boliimiide yeralacakhr. 

Boylece 16 cildlik bu biiyiik eserden kolayca ya
rarlanma imkam dogacagl gibi, dilimizde tam mana
Siyla ilk ve tek ansiklopedik Kur'an tefsiri de 
tamamlanmi§ olacaktu. 

Allah'm selam1 iizerinize olsun. 

(:evirenler ve Y aymc1 




